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Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez
A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó
parlamenti határozatot az energetikáért
felelõs miniszter, Molnár Csaba
2009.03.30-án azzal ajánlotta az országgyûlés figyelmébe, hogy az széles körû támogatást élvez. Mint elmondta, támogatást kapott a magyar tudományos élettõl,
amit a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, dr. Pálinkás József személyesen is
megerõsített. A közvélemény is egyetért
a bõvítéssel, húzta alá a miniszter utalva
egy márciusi felmérésre, amelyben a
megkérdezettek több mint hetven százaléka nyilatkozott úgy, hogy egyetért azzal,
ha a paksi bázison újabb blokk vagy blokkok épülnek. A szaktárca vezetõje azt is
felidézte, hogy a gazdasági bizottság egyhangúan, a környezetvédelmi bizottság
pedig csupán egy ellenszavazat mellett
szintén a bõvítéshez való hozzájárulás
mellett foglalt állást.
Podolák György az új atomerõmû szükségességét emelte ki a szavazás elõtti percekben. A gazdasági bizottság elnöke aláhúzta, hogy miközben évrõl-évre nõ az
energiaigény, a hazai erõmûvek többsége
öregszik, ki kell váltani. Józsa István, a
környezetvédelmi bizottság képviseletében szólva arról is beszélt, hogy az atomenergia környezetbarát megoldás az igények kiszolgálására. Az országgyûlési vitában csupán Katona Kálmán tett ellenvetést. Mint mondta, az atomenergia felhasználását és a paksi atomerõmû bõvítését támogatja, csak az elõterjesztést
nem találta kellõképpen kidolgozottnak.
Végül az országgyûlés 330 igen, 6 nem és
10 tartózkodás mellett elfogadta a miniszteri elõterjesztést.

Rendkívüli közgyûlés
A Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) 2009.
március 23-án rendkívüli közgyûlést tartott a fõtulajdonos Magyar Villamos Mûvek Zrt. (MVM Zrt.) kezdeményezésére.

A fõtulajdonos elõterjesztése alapján a
közgyûlés Vitézy Andrást és Rábai Attilát
2009. március 23-i nappal visszahívta a
felügyelõ bizottságból.

A közgyûlés Kovács József vezérigazgatót a mai napon beosztásából felmentette
és a PA Zrt.-nél fennálló viszonyát az alapszabállyal összhangban megszüntette.

A közgyûlés napirendi pontján szerepelt az igazgatósági és felügyelõ bizottsági tagok visszahívása és megválasztása.

A közgyûlés az igazgatóság tagjává
választotta 2009. március 24-i hatálylyal Süli Jánost, Szuper Józsefet, Löffler
Gábort, dr. Harangozó Tamást és Szakács Tibort.

A közgyûlés a fõtulajdonos MVM Zrt.
kezdeményezésére 2009. március 24-i hatállyal Süli Jánost nevezte ki a PA Zrt. vezérigazgatójává.

A fõtulajdonos elõterjesztése alapján
a közgyûlés Kovács Józsefet, dr. Kocsis
Istvánt, Faller Dezsõt, Bergsmann Györgyöt és dr. Baráth Csabát 2009. március 23-i nappal visszahívta az igazgatóságból.

A közgyûlés a felügyelõ bizottság
tagjává választotta 2009. március 24i hatállyal Faller Dezsõt és Herke Attilát.

Süli János
vezérigazgató

Együttmûködõ és
teljesítményelvû vagyok
A Paksi Atomerõmû Zrt. rendkívüli
közgyûlése 2009. március 23-i ülésén Süli János üzemviteli igazgatót
nevezte ki a cég vezérigazgatójává.
Szerkesztõségünk ebbõl az alkalomból rövid interjút kért a vezérigazgató úrtól.
– Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, és arra kérlek, villantsd fel annak az útnak az állomásait, amely a vezérigazgatói
székhez vezetett.
– A Mûegyetem Villamosmérnöki Karán szereztem diplomát 1980-ban. Az
ember életében sok múlik a véletleneken, és ez velem is így történt. Összefutottam egy Békés megyei kollégával, aki
édesapámmal együtt járt gimnáziumba, és õ ajánlotta, hogy jöjjek Paksra. A
feleségem is a Villamosmérnöki Karra
járt, és ötödéves korunkban már házasok voltunk, de még akkor sem gondoltunk Paksra, hanem Budapesten kívántunk elhelyezkedni. Ez az ismerõs az
Erbénél dolgozott, így oda kértük felvételünket, és öt évig a paksi kirendeltségen üzembe helyezõ mérnökként dolgoztunk. Közben jöttek a gyerekek, a
nejem otthon maradt velük, én pedig
részt vettem a három blokk üzembe helyezésében.
Amikor az Erbe átadta a PAV-nak a
beruházás irányítását, akkor hívtak,
menjek velük tovább. Ígérték, hogy a
jövedelmem három évig garantált, csak
azt nem tudták megmondani, mi lesz a
dolgom. Akkor harmincévesek voltunk,
és azt mondtam: ha három évig nem
dolgozok, akkor lehet, hogy utána már

nem lesz kedvem dolgozni soha, a nyugdíj viszont még messze van.
Nagyon szerettünk az Erbénél dolgozni, jó volt a légkör, de úgy döntöttünk a nejemmel, hogy Pakson maradunk. A PAV-hoz 1985. november 1-jén
jöttünk át, de én még november 7-én
megkaptam a kollégák szavazata alapján a Kiváló Dolgozó kitüntetést. Ennek a kitüntetésnek tisztelete volt az
Erbénél.
1985 decemberében ajánlották föl a
PAV-nál a villamos üzemviteli osztály
vezetését, de hat hónap kellett ahhoz,
hogy házon belül elintézõdjön az áthelyezésem. Ezért csak 1986. június 1-jétõl lettem a villamos üzemviteli osztály
vezetõje. Közel 15 évig, 2001. május 15ig voltam abban a beosztásban. Ez jó tanulóidõszak volt, mert amit üzembe helyeztem, azt üzemeltethettem is villamos vonalon. Aztán üzemviteli fõosztályvezetõ, mûszaki igazgató, majd
üzemviteli igazgató lettem.

– Mint külsõ szemlélõ úgy láttam, nagyon jól érezted magad mint üzemviteli igazgató, az eredményeid is szépek voltak. Nem sajnáltad otthagyni
azt a beosztást?
– Kockázata van minden elõrelépésnek. Nagyobb kockázatot vállaltam akkor, amikor üzembe helyezõ mérnökbõl üzemviteli vezetõ lettem, mint ma.
Most az a kockázat, hogy ezek a beosztások nem biztosak. Itt azért ha tetszik,
ha nem, a politika is beleszól, hogy
meddig maradhatsz. Ennél biztosabb
egy üzemviteli igazgatói beosztás.
Folytatás a 2. oldalon.
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Együttmûködõ és teljesítményelvû vagyok
Folytatás az 1. oldalról.
Az eredmények azok nem csak az én
eredményeim. Mindig arra voltam büszke, hogy jó csapatban tudok dolgozni. Az
eredmények mindig közösek. Én az
üzemvitelt mindig tágabb értelemben kezeltem. A cég arra van alapítva, hogy villanyt és gõzt termeljen, ebben nekem az
operatív üzemeltetés volt a dolgom. Az
eredményes üzemeltetés kritériumai között szerepel a saját embereinkkel való
törõdés, a nyugodt légkör megteremtése
és a nagyszámú fiatal betanítása.
Az utóbbi évek nagy létszámmozgását is
sikerült úgy áthidalni, hogy nem romlottak
az üzemeltetési mutatóink, és sikerült az
új belépõket megfelelõen betanítani. Nagyon fontosnak tartottam azokat a mûszakos napokat, amelyen mindent meg tudtunk beszélni. Ugyanis ezen napok nélkül
akár 4-5 év is eltelhetett, mire találkozhattam minden kollégával. Ezeken a mûszakos napokon legalább évente egyszer minden emberünkkel találkozhattam és sokat
beszélhettünk a jövõképrõl. Mindig azt
mondtuk, ha jól üzemeltetjük a négy blokkot, azzal mind erkölcsileg, mind pedig
anyagilag meg tudjuk alapozni az üzemidõ-hosszabbítást és a bõvítést is. Egy jól
mûködõ erõmûnek a lakossági elfogadottsága egyre magasabb, és jó hírünk lesz a
világban is. Ebbõl a szempontból nézve én
jól éreztem magam az üzemvitelen. Ám az
is igaz, hogy majdnem mindenütt jól szoktam érezni magam, mert olyan típusú vagyok. Mindig arra törekedtem, hogy a kollégákkal megtaláljam az összhangot.

– Úgy gondolom, az új beosztásodban
sem változtatsz a vezetõi stílusodon.
– Nem tagadhatom meg magam, igaz
nem is akarom.

– Milyen elképzeléseid vannak, tervezel-e azonnali változtatásokat?
– Az észnélküli beavatkozásoknak nem
vagyok a híve. Azt szeretném, ha az erõmûvet nyugodt, konszolidált légkörben tudnánk üzemeltetni. Az emberek érezzék,
hogy van tartós munkahelyük, ahol megbecsülésnek örvendenek. Ha problémájuk
van, azzal oda tudjanak menni a fõnökükhöz, és ha tudunk segíteni, akkor segítsünk.

A meglévõ ügyeinket apró lépésekkel
kell megoldani. Tele vagyunk elvarratlan szálakkal, mint például a szervezetfejlesztés vagy a munkakörelemzés és értékelés. Ezeknek a megoldásait szeretném felgyorsítani. Még mindig nincs
megnyugtatóan megoldva a sugaras
munkakörök és területi pótlékok ügye.
Azokat az ügyeket igyekszem minél
elõbb lezárni, amelyek elvonják a figyelmet a munkától, hogy mindenki a feladatára tudjon koncentrálni. Én teljesítményelvû vagyok, és azt gondolom, hogy
senkinek nincs veszélyben a munkahelye, aki dolgozik. Azt meg végre el kellene érni, hogy aki nem tud leadni teljesítményt, az egy idõ után ne rontsa itt a légkört. Mi a jót is és a kiemelkedõ teljesítményt is nehezen tudjuk elismerni, de
azzal sem tudunk mit kezdeni, aki le tud
itt élni úgy egy életet, hogy nem mozdít
semmit a cég szekerén.

– Az ASE-tõl a lehetõ leghamarabb, ott
májusban lesz a közgyûlés. Az ottani
tisztségemrõl le kell, hogy mondjak, de az
egy mûködõ szervezet. Itt elég, ha vezérigazgatóként a háttértámogatást megadom. Más a helyzet a PSC-nél. Attól a
tisztségemtõl is szívesen megszabadulnék, mert rengeteg munka van vele, de

- A több mint tíz éve megszûnt Országos Atomenergia-bizottság (OAB) feladata volt a nukleáris energetika jövõjének kérdéseiben megfelelõ iránymutatást adni a döntéshozóknak. Az
OAB megszûnésével ez a feladat egy kicsit
gazdátlanná vált. Többször beszélgettünk arról - többek között Rónaky Józseffel -, hogy öszsze kellene hívni egy kerekasztal-beszélgetésre a nukleáris energetikában dolgozó korosabb szakembereket, azt kitalálni, hogyan és
mit kellene tenni ennek a gazdátlanságnak a
feloldása érdekében. Aztán három évvel ezelõtt összedugtuk a fejünket - Bajsz József, Katona Tamás, Lenkei István -, hogy hogyan lehetne elindítani egy atomerõmû-bõvítési programot. Akkor az említett személyek írásban
tettek javaslatot arra, hogy szerintük hogyan
lehetne egy elõkészítõ munkát elindítani és
azt erõforrással ellátni. Ebbõl a javaslatból nem
lett semmi, de késõbb figyelmébe ajánlottam
Kocsis Istvánnak, az MVM akkori vezérigazgatójának. Õ rámozdult az ügyre, és azt tanácsolta, elõbb tudjuk meg, hogy ebben a kérdésben van-e fogadókészsége a Pénzügyminisztériumnak és az ÁPV-nek. A fogadókészség
megvolt, az ÁPV Rt. levélben kérte fel az MVM
vezérigazgatóját, hogy végezzük el a szükséges elõkészítõ munkákat és elemzéseket. A
levél ismeretében Kovács József vezérigazgatóval megbeszéltük, hogy egy MVM-es vezetõi fórumra javaslatot fogalmazunk meg. Erre
a fórumra Bikalon került sor, ahol a fórum tagjai jóváhagyták azt a tervet, amely a Tellerprojekt nevet viselte. Az MVM projektjeként

indult munkák zöme a paksi szakemberekre
hárult, de mi tudtuk, hogy a hazai atomenergetikában dolgozó cégek és intézmények nélkül ezt a feladatot nem tudjuk elvégezni, ezért
felkértük õket az együttmûködésre.

– Milyen fontosabb elemzéseket kellett elvégezni?
- Például vizsgálni kellett, hogy egyáltalán
szükség van-e a tervezett kapacitásra. Ennél a
kérdésnél megállapították, hogy 2020 körül,
az 5-6 ezer MW kiépítendõ kapacitásban szükség van legalább 2000 MW atomerõmûvi kapacitásra. Megvizsgálták, hogy a tervezett teljesítményt a magyar villamos hálózat be tudja-e fogadni és ahhoz milyen fejlesztések szükségesek. Vizsgálat tárgya volt a telephelyek
kérdése és az atomerõmû típusa, de nem azt
vizsgálták, hogy nyomottvizes vagy forralóvizes legyen-e, hanem az egyéb mûszaki jellemzõket. Fontos volt egy elõzetes környezeti értékelés elkészítése és egy sor egyéb vizsgálat
is. Közel féléves munka után, 2008 májusára
elkészült a jelentés, ami három tanulmányból
áll: a megvalósíthatósági, az elõzetes környezeti értékelés és végül a radioaktív anyagok kezelésének kérdéseit tartalmazó tanulmány.
Abban reménykedtünk, hogy 2008 õszén
a parlament elé kerül a bõvítés kérdése. A reményünket erõsítette Szabó Pál miniszter június 19-i paksi látogatása, aki egy elõadás
keretében foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy
milyen kormányzati intézkedésekre van
szükség ahhoz, hogy a parlament elé vihessék az ügyet. Sajnos közbejött a pénzügyi és
gazdasági válság és a kormány a múlt évben
nem tudta a parlament elé terjeszteni a bõvítés ügyét, hanem csak most, március 30-án.
Úgy gondolom, az atomerõmû történetében
ez jelentõs siker, amelyet a teljesítménynöveléssel és az üzemidõ-hosszabbítással párhu-

szony alakulna ki, és akkor majd jó lelkiismerettel onnan is kiszállok.
Rengeteg munka van az erõmûben. Az
idén befejezzük a teljesítménynövelési
programot, akkor a hatékonyságot és a
rendelkezésre állást kellene javítani, valamint el kell kezdenünk a két új blokk
elõkészítõ tevékenységeit is a parlament
felhatalmazása alapján. Az elmúlt évben
is 28 napot csúsztunk a fõjavítási vonalon. Ha csak ezeket veszem, van mit tenni, viszont vannak tartalékaink. Egy
olyan ösztönzõrendszert akarok kialakítani, hogy az osztályvezetõk számára akik a munkát adják - is jusson differenciálásra pénz. Ám az ösztönzõrendszer
mûködtetéséhez szükséges pénz biztosítását csak akkor tudjuk elfogadtatni a tulajdonossal, ha tartalékainkból többet tárunk fel és eredményesebben üzemelünk.

– Köszönöm az interjút, sok sikert és
jó egészséget kívánok!

– Több társadalmi megbízatásod van,
meg kívánsz válni ezektõl?

Beregnyei Miklós

A Teller-projekt születése
A parlamenti döntést megalapozó
szakértõi munkák a Teller-projekt
keretében folytak. A projekt létrejöttének körülményeirõl és munkájáról
kértem tájékoztatót Hamvas István
mûszaki vezérigazgató-helyettestõl.

még nincs megnyugtató módon rendezve
a hosszú távú mûködés, és addig etikátlan volna átadnom valakinek. Ott még ki
kell alakítanunk az ASE-nél már bevált
normatíva szerinti szerzõdéskötéseket.
Fejlõdtünk-fejlõdtünk, csak ez nem egy
tervezett fejlõdés volt, hanem ad hoc jellegû. Azt szeretném, ha kiszámítható vi-
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zamosan futó munkák közben értünk el. Az
atomerõmû indulása óta itt dolgozó szakembereknek volt energiájuk arra, hogy pályájuk
befejezése elõtt egy újabb blokk megépítését
olyan mértékben pályára állítsák, amelyet
az õket követõ generáció - akik már itt dolgoznak - már fel is tud építeni, ezzel az unokáinknak is tisztességes megélhetést biztosítva.

– Jó lenne, ha említenél néhány fontosabb céget és intézményt, amelyek
részt vettek a projekt munkájában.
- Nagyon sokan szerettek volna belefolyni ebbe a munkába, de jóval kevesebbnek
adatott meg a lehetõség. A KFKI írta a megvalósíthatósági tanulmányt. Tehát õk minden más külsõ intézet által készített anyag
összefogó elemzését végezték. Fontos megemlítenem a Mavirt, az Erõtervet, az Erbét.
Jogi területen segített a Som System, fontos
volt az ING elemzése és a Mûegyetem Nukleáris Technikai Intézetének a munkája is.
Pakson az erõmûben is kevesebben vehettek részt ebben a munkában, mint ahányan szerettek volna. Ki kell emelnem
Cserháti András, Lenkei István és Katona
Tamás szerepét, de a projekt bizottságokban dolgozó kollégák szerepe is jelentõs
volt. Ezek közül kiemelem Csanádi András
és kolléganõjének, Bach Andreának - aki
már nincs a cégnél - a szerepét, akik a gazdaságossági számítást és a finanszírozási
modellt készítették.
A vezérigazgató úr az intraneten keresztül már mindenkinek megköszönte a Tellerprojektben végzett munkáját. Én az üzemi
lapunk segítségével teszem ezt meg, amikor
köszönetemet nyilvánítom a sikeres munkáért és azt üzenem: ne ijedjenek meg, lesz
még bõven munka ezen a területen!
Beregnyei Miklós

A Paksi Atomerőmű Zrt. Urántoll címmel kitüntetést alapított 1992-ben azon újságírók számára, akik kimagasló színvonalú sajtómunkájukkal, a műszaki és természettudományok ezen belül a nukleáris energia békés célú alkalmazása - népszerűsítése érdekében a közvélemény objektív tájékoztatásával kifejtenek. A díjat első alkalommal a Budapesti Nemzetközi Vásáron (BNV) 1993. március 5-8-án rendezett Nemzetközi Sajtó- és Könyvfesztiválon adta át Kováts Balázs dr. Ormai Péternek. Ma már hagyománnyá vált, hogy a díj átadására a
március 14-i sajtónapi ünnepségen kerül sor, amelyet a várossal közösen rendez az atomerőmű. Így volt ez az idén, március 13-án az ASE étteremben, ahol Hajdú János polgármester köszöntötte a város és környékének média munkatársait. Ezt követően Süli János üzemviteli igazgató átnyújtotta Erdősi Csabának, a Magyar Nemzet gazdasági rovat rovatvezető-helyettesének az idei Urántoll kitüntetést. Gratulálunk a kitüntetett kollégának!
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Podolák György exkluzív interjúja
– Képviselõ Úr, életrajza szerint csak
2002 óta tagja az MSZP-nek. Miért
várt eddig ezzel?
– 1998-tól vagyok a parlament tagja, Csepelen indultam a választásokon és az MSZP
támogatásával egyedi képviselõként jutottam
be az Országgyûlésbe. Úgy gondoltam, hogy
4 évi parlamenti munka után kellõen elkötelezõdtem az engem támogató párt mellett és
a csepeli múltammal nyugodtan felvállalhatom ezt a kötõdést.

– 1998-tól a gazdasági és informatikai
bizottság tagja, 2004. novembertõl az
energetikai albizottság elnöke, az
MSZP frakciójában a Gazdasági és Informatikai Munkacsoport alelnöke.
Mi vonzotta az energetikához?
– A csepeli erõmû létesítése kapcsán
kényszerûen kezdtem érdeklõdni ebben az
irányban, ezek után a frakcióban valahogy
rám szakadtak az energetikával kapcsolatos
ügyek. Magamnak is meg kellett tanulnom
az energetikát, folyamatosan jöttek az újabb
és újabb feladatok és természetesen az ismeretek is, aztán jött 2002-tõl a gázmizéria
és már mint kiképzett ember én lettem a TVben a "gázár atyja", így ismert meg az ország közvéleménye.

– Egy kis kitérõ: a vasúti közlekedés
helyzetét vizsgáló albizottságnak is
tagja. A MÁV állami támogatásának
tervezett drasztikus csökkentése
nem vezet majd további vonal-megszüntetésekhez?
– Hát ez egy nagy kérdés, és egyetlen kormány sem volt a rendszerváltás óta, amely
meg tudta volna oldani. A pályavasút teherszállítással foglalkozik, ennek jövõjét EU kötelezettségeink határozzák meg. Az biztos,
hogy azon a trenden egyelõre nem tudunk
változtatni, hogy az áruszállítás egyre inkább
átterelõdik a közútra. A személyfuvarozásban viszont hihetetlenül eltorzult viszonyok
vannak. Ezt a lakosság kb. 10 %-a veszi igénybe, az erre fordított költségvetési támogatás
viszont arányaiban ennek többszöröse, ez
tarthatatlan. Nem kérdés, Magyarországon
meg kell szüntetni sok veszteséges, szükségtelen szárnyvonalat, hogy melyeket, azt felelõsen a kormányzatnak kell kijelölnie. Tudatában vagyok, hogy ez rendkívül érzékenyen
fog érinteni sokakat, azonban ezeken a helyeken a forgalmat sokkal gazdaságosabban le
lehet bonyolítani buszközlekedéssel. Teljesen jogosnak tartom Bajnai Gordon fölvetését, hogy ezt a pazarlást meg kell szüntetni.

– Az országgyûlés elvi hozzájárulását
adta a paksi atomerõmû bõvítéséhez. Ez
nem kis részben az Ön hosszú évek
alatt végzett munkájának az eredménye. Vázolná a folyamat fõbb állomásait?
– Hihetetlen mennyiségû politikai és szakmai munka van abban, hogy a parlament
ilyen egységesen támogatta az elvi hozzájárulás megadását a paksi atomerõmû bõvítéséhez. Tudatosan készültünk erre a döntésre, melyhez szakmai és politikai lépcsõfokok
vezettek, melyek bejárásának eredményeként kialakult ez az abszolút konszenzus ebben a kérdésben. Nem volt mellékes a folyamatban a gázválság, mikor a közvélemény is
megrendült és a szakma is érzékelte azt, milyen hatása lehet annak, ha meginog az energiaellátás biztonsága. Senki nem játszott po-

litikai kártyákkal, hanem mindenki megpróbált felelõsségteljesen gondolkodni abban az
irányban, hogy Magyarországon az energiaellátás biztonsága a következõ 10-20 évben a
elérhetõ legyen. Nagyon jól teljesítettek a
szakmai stábok, az MTA tudósai, az MVM és
az atomerõmû szakemberei.
Az elsõ és legfontosabb lépés az üzemidõhosszabbítás napirendre tûzése volt még
évekkel ezelõtt. Érzékelhetõ volt, hogy a szakma akkor nagyon visszafogottan kezelte a kérdést, nem mertek a nyilvánosság elé lépni.
Szükség volt arra, hogy a tartásukat megerõsítsük és erre éreztünk rá akkor az energetikai albizottságban és komolyan elkezdtünk
foglalkozni az üggyel. Az ÜH mellett segítettünk lerendezni a teljesítménynövelés és Bátaapáti kérdését is, ami nem volt könnyû,
mert kormányoldalon kívülrõl és belülrõl is
hatalmas támadásoknak voltunk kitéve. Úgy
gondolom, hogy akkor nagyon a sarkunkra
álltunk és keményen keresztülvittük a kormányon elképzeléseinket, bár abban az idõben
még senki nem látta elõre, milyen feszültségek lesznek az energiaellátásban. Ekkor kezdtük meg a tárgyalásokat a Fidesz képviselõivel, a gazdasági bizottság évente legalább kétszer Pakson ülésezett. Külön nehézség volt,
hogy le kellett küzdeni az üzemzavar bénító
hatását. Így kezdtük integrálni a véleményeket és a vége egy hatalmas siker lett, amire tulajdonképpen nem számított senki, az országgyûlés 96%-os arányban megszavazta a bõvítést. Meg kell jegyeznem, a háttérben komoly
meggyõzõ munka folyt, de nem elvtelenül, törekedtünk arra, hogy a szükséges szakmai
felvilágosítást mindenkinek megadjuk. A fentieknek köszönhetõ, hogy ebben a csomagban
sikerült elfogadtatni, hogy Paks még hosszú
ideig 2000 MW-on termelhessen, ami ráadásul a leggazdaságosabb villamos energia és az
atomenergia jövõje a most üzemelõ blokkok
leállítása után is biztosítva lesz.

– A paksi atomerõmû bõvítésének indokoltságáról Molnár Csaba miniszter azt mondta: a mostani kalkulációk
szerint az energiafelhasználás emelkedik majd, és emellett a most meglévõ erõmûvi kapacitásokból 6000 MW
kiesik. Ezt, illetve ennek egy részét
nukleáris, illetve megújuló energiával
kell pótolni. Ön milyen energiaforrásokban látja a jövõt?
– A miniszter által mondott szám 2020-ra
vonatkozik. Jelenleg kb. 24 éves a villamos
erõmûparkunk átlagos életkora. Nem nehéz
levonni a következtetést, hogy 15 év múlva
ezek az erõmûvek el fognak öregedni, azzal
együtt, hogy most indul néhány beruházás.
Prognosztizálva a jövõ igényeit megállapítható, hogy a gázerõmûveket ugyan nagyon gyorsan meg lehet építeni, de az ellátásbiztonság
oldaláról meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy lehetõleg Magyarország által szabályozható körülmények között legyen mód az
energiaellátás biztonságának megteremtésére. Emellett van egy fontos EU kötelezettségünk: 2020-ra 13-15% között kell lennie a megújuló energia arányának, ugyanakkor a CO2
kibocsátás csökkentését is megköveteli tõlünk a klímavédelem. Ezért a jövõben a hazai
lignitre kell jobban támaszkodnunk. A megújulók közül a biomasszában nagyon nagy
elõrelépésre lehetõség nincs, hiszen a magyar
közvélemény nem fogadja szívesen az erdõk
eltüzelését. Nagy figyelmet fordítunk a szél-

anyag kis helyen elfér, Paksot arra köteleztük, hogy nem kevesebb, mint 2 éves üzemanyagkészlettel mûködjön. Tehát akármi
történik, ezt a csapot nem tudják elzárni,
Magyarország villamos energia ellátásának
38 %-a két évig minden körülmények között
biztosított. És ezt az üzemanyagot a világban
nagyon sok forrásból, Oroszországból, az
angoloktól és hadd ne soroljam, még hány
más helyrõl beszerezhetjük. Diverzifikált
az ellátás lehetõsége, úgy gondolom ez a
biztonság szempontjából fontos. Emellett az
erõmû fix áron megtermeli az ország szükségletének kb. 40 %-át, ezzel beszabályozza
az összes egyéb hazai villamos energia árát,
mert mindenkinek ehhez kell igazodni.

– Az utóbbi idõben azt tapasztaljuk,
hogy nagy nemzetközi atomenergiaipari szövetségek jönnek létre. Nekünk
is csatlakoznunk kellene valamelyikhez vagy a finn példa alapján saját erõre támaszkodva levezényelni a bõvítési
folyamatot?
energiára, ezt a mostani 330 MW engedélyezett kapacitásról fel fogjuk futtatni 800-900
MW-ra, ehhez azonban jobban szabályozhatóvá kell tennünk a rendszert. Itt merül fel a
tározós vízerõmû létrehozásának szükségessége, a kormánynak ki kell jelölnie ennek helyét. Erre Paksnak is szüksége lenne, az éjszakai idõszakban termelt olcsó energiát itt lehetne a legjobban eltárolni. Vízerõmûügyben is
áttörés kell, a Duna szabályozására a DunaRajna-Majna csatorna adta lehetõségek kihasználása és Paks igényei miatt mindenképpen szükség van, ezt össze kell kötni a rendelkezésre álló vízenergia potenciál hasznosításával. A geotermikus energiát is intenzív fejlõdési pályára kell állítani, ehhez jelentõs beruházások, fejlesztések szükségesek. Ezekre
a fejlesztésekre és különösen az energiahatékonyság növelésére sokkal nagyobb EU-s forrásokat kell biztosítani a jövõben. Ezekhez a
fent említett forrásokhoz járul Paks tervezett
1000-2000 MW-os tervezett kapacitása.

– A paksi atomerõmû bõvítése az állam támogatása nélkül, tisztán üzleti
alapon is megvalósítható - állítja több
tanulmány. Egyetért ezzel?
– Igen, ha nem így lenne nem támogattuk
volna ezt a fejlesztést. Ezt a célt szolgálta az
erõs nemzeti energetikai vállalat létrehozásának koncepciója is. Bátran felvállalom,
hogy az MVM és MAVIR szétválasztása és
privatizációjának megakadályozása ügyében keményen felléptem és szembementem
a kormányom álláspontjával. Az erõs nemzeti energiacég létrehozásával megteremtõdtek a feltételei annak, hogy az erõmû bõvítését az MVM saját finanszírozásában meg
tudja oldani. Politikai oldalról egyetértés van
a kormány és ellenzék között abban, hogy az
új atomerõmû nem kerülhet magántulajdonba, annak állami tulajdonban kell maradnia, ez biztonságpolitikai kérdés. De nem
tartom kizártnak, hogy a finanszírozásba
beszállhat néhány kohászati vagy más energiaigényes vállalat, hiszen az üzletileg hihetetlenül nagy elõny, hogy 60 évre tudom elõre mennyi az energiaköltségem. A nemzeti
önérzet szempontjából is szükség van erõs
nemzeti vállalatra, ezt a közvélemény is támogatja, tehát az MVM-MAVIR-Paks hármasnak mûködnie kell a jövõben is.

– A Levegõ Munkacsoport véleménye

szerint jogilag megalapozott, de környezetvédelmi, erkölcsi szempontokat nem tükrözõ döntés született. Az
Energia Klub pedig nyílt levelet írt
Szili Katalin házelnöknek, ebben antidemokratikus folyamatnak titulálta a paksi atomerõmû bõvítésének
eddigi folyamatát. Ön, mint aki ennek tevékeny részese volt, megalapozottnak tartja ezeket a kritikákat?
– Kénytelen vagyok azt mondani, hogy
nem. Úgy látom, hogy a szakmával szemben
a zöldeknek nincsenek valódi érveik. Ha nekik ez a véleményük, miért nem rendeznek
Pakson lakossági fórumokat, mint ahogy azt
az atomerõmû teszi? Én szívesen részt vennék
ilyen rendezvényen, mint ahogy jelen voltam
Bátaapátiban és láttam, hogy szavaztak az emberek a hulladéktároló ügyében. A fenti szervezetek menjenek az emberek közé, fejtsék ki
véleményüket közvetlenül az érintetteknek és
látni fogják, hogy a közvélemény támogatja
az atomenergia hasznosítását.

– „Durván sérti a jövõ nemzedékeinek jogait a nukleáris energia” mondta a paksi atomerõmû tervezett
bõvítésével kapcsolatban Fülöp Sándor ombudsman. Ön szerint van valós alapja ennek a félelemnek?
– Nézze, én egy ombudsmantól el is várom, hogy ilyen kérdést fogalmazzon meg,
ez a dolga. Én tisztelem az õ véleményét, de
megköszönném, ha egyszer venné a fáradságot és leülne velünk, hogy meggyõzzön
bennünket és a közvéleményt az érveivel,
mi a jó abban, ha az energiaellátás terén
Magyarország hátrányos helyzetbe kerül a
környezõ országokhoz, Európához képest.
Nekem, mint politikusnak a nép érdekeit
kell képviselnem, az én felfogásom szerint
az, amit az ombudsman úr tesz nem biztos,
hogy ugyanebbe az irányba mutat.

– Milyen érvek szólnak az új atomerõmûves blokkok építése mellett?
– Az energia a világon kõkemény stratégiai kérdéssé vált. Ma az rendelkezik energiabiztonsággal, aki olyan forrásokkal rendelkezik, amit lehetõleg õ tud szabályozni.
Az atomenergiának megvan az a csodálatos
elõnye, hogy az üzemanyag bekerülési ára
az áramköltség 10-20 %-át teszi ki. Az üzem-

ElBaradei nemzetközi üzemanyagciklus-rendszert sürget
A NAÜ fõigazgatója, Mohamed ElBaradei 2009. március 17-én egy londoni
nukleáris energia konferenciához intézett,
a világhálóra is feltett videobeszédében
szorgalmazta, hogy nemzetközi összefogással olyan ellátási hálózat jöjjön létre,
amely biztosítja, hogy valamennyi, az
atomenergiát békés célokra használó állam nukleáris üzemanyag-ellátása biztosítva legyen. A Nobel-békedíjjal is elismert
intézményvezetõ talán utolsó, igazán nagy
horderejû javaslata ez az elképzelés.
ElBaradei a http://www.youtube.com/
IAEAvideo címen megtekinthetõ beszédében elmondta: - Tanúi vagyunk az atomenergia iránti igény rendkívüli növekedésének, amelynek okai többek között az
energiaellátás biztonsága, a klímaváltozás.
Az atomerõmûveknek megbízható üzem-

anyag-ellátásra van szükségük. Ennélfogva idõszerû az egész, 1970-ben létrehozott
non-ploriferációs rendszer felülvizsgálata.
A fõigazgató szerint a nukleáris leszerelés,
az ellenõrzés, a nukleáris anyagok fizikai
védelme és a nemzetközi üzemanyag-ellátás biztosíthatja, hogy az atomenergiát kizárólag békés célokra fogják használni.
Ez utóbbi esetében több országnál figyelhetõ meg növekvõ igény a nukleáris üzemanyagciklus érzékeny területeinek fejlesztésére. Ezért a jövõben a NAÜ vagy hagyja, hogy minden ország nagy ráfordításokkal folytassa saját üzemanyagciklusának
önálló fejlesztését, vagy - mint 2003 óta javasolja ElBaradei - megpróbálja nemzetközivé tenni az üzemanyagciklust úgy, hogy
mindig garantálható legyen minden ország számára a szükséges üzemanyag biz-

tosítása. A második eset minimálisra csökkenti az elterjedés kockázatát is.
Elõször egy olyan mechanizmust kell
létrehozni, amely bármilyen politikai helyzetben biztosítja az országok üzemanyagellátását. Egy ilyen üzemanyagbank létrehozásának elindításához a NAÜ már rendelkezik 150 millió dollárral. Az ötlethez
Oroszország, Nagy-Britannia és Németország is tett javaslatot. Másodszor minden
új dúsító- és reprocesszáló létesítménynek
regionális vagy nemzetközi ellenõrzés alatt
kell mûködnie. Harmadik lépésben a jelenleg mûködõ dúsító vagy reprocesszáló üzemeket is nemzetközi ellenõrzés alá kellene vonni. El kell kezdeni az elsõ lépéssel,
az emberiségnek meg kell védenie magát
a nukleáris technológia nem megfelelõ alkalmazásától!

Nem sikerült megválasztani
a NAÜ új fõigazgatóját
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) fõigazgatójának, Mohamed ElBaradeinek a harmadik megbízatása 2009.
november 30-án lejár, negyedszer nem
választható. A NAÜ igazgatótanácsa két
rendkívüli ülésén, 2009. március 26-án
és 27-én sem tudta megválasztani az új
fõigazgatót a japán és a dél-afrikai jelölt
közül. (Egyikük sem kapta meg a szavazatok szükséges kétharmadát.) Ezért az
igazgatótanács felhívta a tagállamokat,
ismét adjanak javaslatot jelöltekre mondta el az igazgatótanács elnöke, az
algériai Taous Feroukhi.
Hadnagy, Forrás: NAÜ

Túl korai lenne errõl véleményt mondani, a különbözõ megvalósíthatósági tanulmányok elkészülte után kellene erre a kérdésre visszatérni.

– A bõvítés óriási befektetésnek ígérkezik. Kaphat-e ebbõl a megrendelésállományból számottevõ részt a magyar ipar?
– Úgy vélem igen. Ebben vannak személyes tapasztalataim, hiszen a csepeli egyedi
gépgyár dolgozójaként részem volt a megmunkáló robotok legyártásában, amelyek
most is mûködnek Pakson. Jelentõs nagyságrendû vasszerkezeti, hatalmas építési munkák várhatók, melyek döntõ részben magyar
munkaerõt vesznek majd igénybe. A reaktorok fõ elemei valószínûleg nem itthon készülnek, de a kiegészítõ berendezéseket, szerkezeteket itthon is elkészíthetjük, mert még léteznek azok a cégek, amelyek beszállíthatnak az új építkezéshez is. Nagyon fontos feladatnak tartom a szakemberképzést. Amikor
Finnországban voltam nagyon meglepett,
mennyire magasra értékelik a finnek azt a
szakmakultúrát, ami Pakson van. A hazai
egyetemeknek készen kell állniuk az új feladatra, hiszen a jelenlegi jórészt lassan 50
éves paksi korosztály után van egy lyuk, de a
bõvítés és az új erõmû 60 éves élettartama ismeretében új generációk nõhetnek fel, akiknek érdemes Paksra jönni. Mert ha megnézzük, hogy ma Magyarországon melyik az
egyik legbiztosabb munkahely: az Paks. Hol
van a legtisztességesebb jövedelem ebben az
iparágban: Pakson. Egy ilyen vállalat egy teljes várost és környezetét képes mûködtetni.

– Ehhez kapcsolódik utolsó kérdésem: minden körülményt figyelembe
véve, ami Pakssal kapcsolatos: jó
szívvel küldené-e unokáját Paksra
dolgozni?
– Természetesen igen, a legidõsebb unokám most 12 éves, a paksi atomerõmû a bõvítés után egy hosszú távú, biztos munkahelyet jelent jó jövedelemmel, szép munkával, jó szívvel ajánlanám ezt a lehetõséget.

– Képviselõ Úr, köszönjük, amit a magyar atomenergetikáért eddig tett. További sikereket kívánunk!
Hutera Erzsébet, dr. Szerbin Pável

Impresszum
Atomerőmű
Kiadja: a Paksi Atomerőmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Felelős kiadó: Kovács József vezérigazgató
Nyomdai előállítás: AS-Nyomda Kft. Szilády
üzem, Kecskemét, Mindszenti krt. 63.
Felelős vezető: Boros Gábor
Szerződésszám: 4600002419
Főszerkesztő: Beregnyei Miklós
e-mail: beregnyei@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Lovászi Zoltánné
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János,
Hadnagy Lajos, Medgyesy Ferenc, Prancz
Zoltán, Sipos László, Tóth-Pataky Adrienn
Magdolna, Wollner Pál
Tördelés: Fazekas András
Szerkesztőség címe: Paksi Atomerőmű
Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpont,
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/ 507-431,
telefax: 1/ 355-7280
Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

4

2009. április

Döntött
a parlament
a bõvítésrõl
Az Országgyûlés gazdasági bizottsága egyhangú támogatását követõn március 31-én a
Parlament környezetvédelmi bizottsága 15
igen szavazattal egy ellenszavazat és egy tartózkodás mellett ugyancsak támogatta a paksi atomerõmû telephelyén az új blokk/ok létesítésének elõkészítéséhez szükséges elvi
hozzájárulás megadásáról szóló határozati
javaslatot, majd ezt követõen még aznap este
elsöprõ többséggel 330 igen, 6 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett döntött a Tisztelt
Ház a hozzájárulás megadásáról.
A 2020-as évek energiabiztonságát most kell
megalapoznunk, hiszen az elöregedõ és rossz
hatásfokú erõmûvek leállítása, valamint az energiaigények várható növekedése miatt mintegy 6
ezer megawatt új erõmûvi kapacitást kell építenünk, ez pedig elképzelhetetlen a nukleáris energiatermelés fejlesztése nélkül - reagált Molnár
Csaba szakminiszter a parlament döntésére, mellyel a paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó határozati javaslatot 95 százalékos többséggel támogatta a T. Ház. Mint mondta, természetesen emellett legalább ennyire fontos a megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztése is, hiszen
uniós vállalásunk szerint 2020-ra 13 százalékra
kell növelnünk ezek részarányát, ám a magyar
kormány ennél többet, legalább 15 százalékot
szeretne elérni, s ezt segítenék azzal a most készülõ kerettörvénnyel, ami az eddigi szerteágazó szabályozásokat fogná össze.
Magyarországon az energetikai kihívások terén az atomenergia jövõbeni szerepének meghatározása a legaktuálisabb kérdés mondta
Molnár Csaba szakminiszter egy, a parlamenti
döntést megelõzõ energetikai konferencián.
Szerinte világszerte nukleáris reneszánszról
beszélhetünk, a jelenleg üzemelõ 436 atomerõmûvi blokk mellett 12 országban 41 blokk
építése folyik, ami azt is jelzi, hogy gyorsan kell
döntenünk, mert a növekvõ igények mellett egyre szûkül az építési kapacitás. A döntésnél látni kell, hogy egy új blokk elkészítése az engedélyezéssel együtt 10-12 év, miközben Magyarországon 2020-25-ig a növekvõ igényeket és a
régi elavult kapacitások leállítását figyelembe
véve mintegy 5-6 ezer megawatt új erõmûvi kapacitás építésére lesz szükség.
Karl Imre, az MVM stratégiai vezérigazgatóhelyettese szerint a hazai erõmûpark átlagéletkora 22,1 év, fõleg a nagyerõmûvek rendkívül
elöregedtek, rossz hatásfokúak, tehát mindenképpen új kapacitások építésére van szükség.
Az MVM számára a legnagyobb projekt a paksi atomerõmû bõvítése, de a cégcsoport a gázpiacra és a villamos energia kisfogyasztói piacára is tervezi a belépést. Az MVM stratégiai célja, hogy az energiaszektor minden területén
megjelenjen.
A fõ kérdés, hogy a következõ 15-20 évben
milyen tüzelõanyag bázisú erõmûvekre alapozzuk energiapolitikánkat. Az látszik, hogy a gáz
és a nukleáris energia kiválthatatlan, a hazai
lignitvagyonra épülõ áramtermelés ugyancsak
meghatározó, valamint növelni kell a megújuló energiatermelést is - hangsúlyozta Aszódi
Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója. Hamvas István, a paksi atomerõmû mûszaki vezérigazgató-helyettese arra emlékeztetett a konferencián, hogy ma a paksi áramtermelés a legolcsóbb, az atomerõmû rendelkezésre állása magas, 85-93 százalékos és a megtermelt energia árában megjelennek az externális költségek is.
Az országgyûlés elvi hozzájárulása a paksi
bõvítéshez az elsõ, de nagyon fontos lépés, ezt
követõen kezdõdhet meg a tényleges elõkészítési munka - mondta Süli János, a paksi atomerõmû vezérigazgatója az Energiainfo és a KPMG sajtóklub rendezvényén, a parlamenti döntésre reagálva. Ettõl a dátumtól kiindulva 2020
lehet a legkorábbi idõpont, amikor az elsõ új
blokk a hálózatra csatlakozhat. 2014-2015-ig befejezõdhetnek a szükséges elõkészítõ munkák
(tervezés, engedélyezés, finanszírozási kérdések, beruházó kiválasztása, tendereztetések,
stb.), s ezt követõen történhet meg az elsõ kapavágás, amit 5-6 éves építési fázis követ. Pakson
adottak az új blokkokhoz a mûszaki, szakmai,
telephelyi és minden egyéb kritérium teljesítéséhez szükséges feltételek, melyek lényegesen
olcsóbbá teszik azt, hogy az új blokk Pakson
épüljön fel, mintha egy másik telephelyen lenne az új atomerõmû.
Mayer György

Az EU energiaellátása ma elképzelhetetlen
lenne nukleáris energia nélkül
Gyürk András EU parlamenti képviselő interjúja az Atomerőmű újság részére
– Képviselõ úr, egyik elõadásában
azt állította, hogy a magyar energiapolitikát a kiszolgáltatottság, tanácstalanság és iránytû nélküli
sodródás jellemzi. Kifejtené, mire
alapozza ezt a nézetét?

– Nem kíméli az EU energiapolitikáját sem, melyet koncepciótlannak tart és amelyet a megosztottság jellemez. Önök, EU parlamenti
képviselõk nem tehettek volna többet azért, hogy ez ne így legyen?

– Engedje meg, hogy egy konkrét példát említsek ennek alátámasztására.
Már javában tartott a januári orosz-ukrán gázválság, amikor az illetékes miniszter még mindig kétoldalú magánjogi vitának minõsítette az esetet és az Európai Uniótól várta a megoldást. A tanácstalanságot még szemléletesebbé
tette, hogy a szlovák és bolgár miniszterelnökök ekkor már repülõn ültek, hogy
személyesen egyeztessenek Kijevben és
Moszkvában. A sodródó politika már
csak azért is elfogadhatatlan, mivel hazánk az EU egyik leginkább kiszolgáltatott állama. Az arányokat tekintve csak
Hollandia használ nálunk több gázt, fogyasztásunk 80%-a pedig egyetlen forrásból, Oroszországból érkezik.

– Ha a kormánnyal szemben kritikusak vagyunk, akkor nem lehetünk
elnézõbbek az EU-val szemben sem.
A tagállamok eddig abban a hitben
ringatták magukat, hogy kétoldalú
különalkukkal megvédhetik magukat
a januárihoz hasonló gázválságoktól.
Az elmúlt hónapok megmutatták,
hogy ez hiú ábránd. Most már talán
mindenki számára egyértelmû, hogy
erõs alapokon álló közös uniós energiapolitikára van szükség. Ez ha valakinek, akkor leginkább kiszolgáltatott Magyarországnak különösen érdeke. A magyar néppárti delegáció
Brüsszelben egyike volt azoknak,
akik leghangosabban álltak ki a közös uniós energiapolitika szükségessége mellett. Hozzá kell tennem, hogy
csak akkor lesz közös energiapolitika, ha a tagállamok is úgy akarják. A
labda tehát elsõsorban a kormányok
térfelén pattog.

– Önt idézem: "a mai napig nem létezik magyar nemzeti energiapolitikai stratégia. A tavaly megalkotott dokumentum olyan harmatgyöngére sikerült, hogy azt a parlamenti többség önkritikusan háttérdokumentum szintjére minõsítette
le. Ezért a magyar energiastratégia
nem több, mint egy fakultatív olvasmány." Ön szerint milyen energiastratégiára lenne szüksége Magyarországnak?
– A tavaly elfogadott dokumentum
egyik fõ hiányossága, hogy nem elõzte
meg kiterjedt szakmai párbeszéd. Ennél is súlyosabb azonban, hogy az abban foglaltak köszönõ viszonyban sincsenek a kormányzat gyakorlati lépéseivel. Olyan stratégiára lenne szükségünk, amely hosszú távra lefekteti a
következetés cselekvés alapjait. Választ
kell találnunk arra, hogy hogyan enyhíthetünk aggasztó mértékû függõségünkön, úgy hogy közben mérsékeljük
a környezetre nehezedõ terheket is.
Nem mellékesen az új stratégiának
olyan lépéseket kell tartalmaznia, amelyek növelhetik a magyar vállalkozások versenyképességét. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy a hazai cégek rekord
mértékû energiaszámlákkal szembesüljenek.

– Sarkozy francia elnököt idézve:
véget kell vetni a koncepció nélküli Európa korszakának. Ön ezt azzal egészítette ki, hogy nemcsak az
EU-nak, de a tagállamoknak is ambiciózusnak kell lenniük. Mit ért
ez alatt?
– Nagy erõfeszítéseket kell tenni az
alternatív energiaszállítási útvonalak
kialakítása és a meglévõ áram- és gázvezetékek összeköttetése érdekében.
Magyarország vonatkozásában ez azt
jelenti, hogy mielõbb ki kell építeni a
Déli Gázfolyosót és meg kell erõsíteni
többek között a magyar-horvát és magyar-szlovák gázvezeték-összeköttetéseket. Nagy hangsúlyt kell fektetni az
energiahatékonysági támogatási programok megerõsítésére is.

– Az Európai Parlament 2009. február 19-i brüsszeli plenáris ülésén
nagy többséggel elfogadták az Ön
energiahatékonysági jelentését. Vázolná ennek jelentõségét?
– Az említett jelentés legfontosabb
pontja, hogy jogilag kötelezõvé tenné

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
kuratóriumának 2009. március 12-ei ülésérõl
A hazai nukleáris létesítmények környezetében - Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy - körzetében mûködõ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta
idei elsõ ülését. Az alapítvány célja
továbbra is az atomerõmû által kijelölt területeken település-, térség- és
gazdaságfejlesztés. Az alapító Paksi
Atomerõmû Zrt. idén is 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére.
A Kisnémediben megtartott ülésen a kuratórium áttekintette az elmúlt év eredményeit. Eszerint a tavaly megítélt több mint 495 millió forint alapítványi támogatás közvetetten 7,5 milliárd forint fejlesztést generál, és emellett 105 új munkahely
teremtéséhez járul hozzá.
A tanácskozáson egyúttal elfogadták az alapítvány 2009. évi pályázati felhívását is, amelyben az elmúlt
évek tapasztalatait, valamint a világgazdaságban kialakult recessziót is
figyelembe véve jól átlátható, egyszerûen kezelhetõ, transzparens
rendszert fogalmaztak meg. Az ebben felállított prioritások kiemelten
gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, települések összefogását,
valamint a turisztikai vonzerõ fejlesztését elõsegítõ, ill. környezetvédelmi programokra terjednek ki. Az
alapítvány az európai uniós forrá-

sokból magyar társfinanszírozás
mellett támogatott operatív programok pályázataiban való részvételt is
támogatni kívánja. A támogatás lehetséges formája a pályázatokhoz
szükséges önrész meghatározott részének biztosítása. Ezen prioritásokat külön is megfogalmazták az önkormányzatok, azok társulásai, intézmények, közhasznú szervezetek,
civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek számára.
A pályázati felhívás a pályázók teljes köre számára lehetõséget biztosít
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok valamint az alapítvány
megállapodásával
megvalósuló
"Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek
Alapítvány által érintett települések
területén" tárgyú program elõkészítési költségeinek finanszírozására.
Az alapítvány ez évben lehetõséget
biztosít a kis közösségek energiaracionalizálási tevékenységének támogatására is.
A támogatások összegének nagyságát és a támogatások mértékét a
szakmai szempontok messzemenõ
figyelembevételével fogalmazták
meg, összhangban a rendelkezésre
álló forrásokkal és a várható igényekkel. A pályázati felhívás megtalálható és letölthetõ az alapítvány
www.dmta.hu címû honlapján.

szú ujjú pulóvereket és kikapcsolt fûtést, hanem korszerû technikát jelent.
A 70-es évek bebizonyították, hogy Európa válságos idõszakban is képes arra, hogy az energia okosabb felhasználásával nagyobb jólétet teremtsen.

– Ön az EU Parlamentjében az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság tagja. Milyenek az atomenergia
kilátásai az EU-ban?

az uniós tagállamok számára, hogy
2020-ig 20%-kal javítsák energiahatékonyságukat. A jelentésben ugyanakkor szorgalmaztam, hogy a következõ
hétéves uniós költségvetésben nagyobb szerepet kapjanak az energiahatékonysági támogatások. Nagy hangsúlyt kell fektetni mindemellett a közös
mûszaki normák megalkotására. Beszédes tény, hogy csupán a készülékek
készenléti állapotának szabályozásával Magyarország fogyasztásával
egyenértékû energiát lehetne megtakarítani az unióban.

– Lát-e lehetõséget az energiahatékonyság érdemi növelésére a világgazdasági válság forráshiányos idõszakában?
– Csak egyetérthetek azzal a sokat
hangoztatott kijelentéssel, miszerint a
válság egyben lehetõséget is jelent. A
forráshiányos idõszakban talán a lakosság és a cégek is jobban megnézik,
hatékonyan használják-e fel a rendelkezésre álló energiát. Az energiahatékonysági beruházások fontos jellemzõje, hogy a megtérülés azonnal jelentkezik, ez pedig fontos ösztönzõ lehet. Úgy
vélem, egyre többen jönnek rá arra,
hogy az energiahatékonyság nem hosz-

– Az Európai Parlamentben meglehetõsen intenzív párbeszéd vette kezdetét az atomenergia jövõjérõl. Ki kell
mondanunk, hogy az EU energiaellátása ma elképzelhetetlen lenne nukleáris energia nélkül. Másfelõl az atomenergia térnyerése elõsegítheti a klímapolitikai célok teljesítését is. Az Európai Parlamentben azt tapasztalom,
hogy mind többen ismerik fel ezen
szempontok jelentõségét. Hiába helyezkedik ugyanakkor egységes álláspontra az Európai Parlament, természetesen a tagállamoknak kell meghozniuk a végleges döntést a jövõbeni reaktorokról.

– Az országgyûlés elvi hozzájárulását adta paksi atomerõmû bõvítéséhez. Ön szerint idõszerû a kérdés
napirendre tûzése?
– Személy szerint nagyon örülök annak, hogy az atomerõmû bõvítésének
ügye a hazai politikai napirend részévé
vált. Annak viszont már kevésbé, hogy
a parlamenti döntést nem elõzte meg
széleskörû politikai és szakmai egyeztetés. Mi mindenesetre nem láttunk részletes hatástanulmányokat és pénzügyi
terveket. Ezek nélkül végleges döntést
hozni nagyfokú felelõtlenség volna.
Meggyõzõdésem, hogy az atomenergia
nagyon fontos eleme lehet energetikai
problémáink megoldásának. Ugyanakkor a kérdés nem lehet zárt ajtók mögött
hozott döntések tárgya. A részletes tervek hiánya azért is fájó, mert hazánk
rendkívül képzett szakemberekkel rendelkezik ezen a téren. Az atomerõmû
munkatársaival történõ találkozásaim
mindig megerõsítettek ebben.

– Képviselõ úr, köszönjük, hogy
rendelkezésünkre állt. További sikeres munkát kívánunk!
Dr. Szerbin Pável EU szakértõ

Merlin Café
"Lehet-e versenyképes az atomenergia?" címmel ismét az atomenergiáról volt
szó 2009. március 12-én este a Merlin
Színház kávézójában. Meghívott vendégek: Kaderják Péter, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, a Corvinus
Egyetem vezetõje és Antal Dániel, az
Amerikai Kereskedelmi Kamara energetikai bizottságának elnöke, a Bankárképzõ tanácsadója. A moderátor most is
Veiszer Alinda újságíró volt.
Gyakran a befektetõ, az ország és a fogyasztó ellentétes érdekeit kell ütköztetni, kompromisszumra juttatni egy beruházás elfogadtatásához. Minden energiafajtával kapcsolatban minden szempontot
figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor. Magyarország nem rendelkezik
semmilyen jelentõs energiahordozóval,
várhatóan nem is fognak ilyet a közeljövõben felfedezni, így kézenfekvõ a hosszú
távon könnyen beszerezhetõ üzemanyag
miatt az atomenergiára történõ alapozás.
Példaképpen a Cseh Energetikai Mûvek
(ÈEZ) 2009-es felmérése is azt igazolja,
hogy bár az építési költsége magas, az
összes költséget figyelembe véve mégis az
atomenergia a legolcsóbb (25%-kal).
Számos helyen Európában újra az
atomenergia felé fordulnak, új atomerõmûvi blokkokat terveznek. Ha lenne is
környezetünkben olcsón megvásárolható elektromos energia, a távvezeték-kapacitás hiányában nem tudnánk hozzáférni.
Tulajdonképpen a létesítendõ blokkok

esetében a méret eldöntése és az okoz némi fejtörést, hogy a megtermelt energiának legyen jó piaca, de ne hozzunk létre
fölösleges kapacitást.

Megállapítások:
Az ellátásbiztonság és a szabályozhatóság érdekében regionális együttmûködés
kell, a vezetékes szállítókapacitások bõvítése szükséges.
• Az építendõ blokk(ok) méretétõl függetlenül jelentõsebb szabályozó kapacitást kell megépíteni akár regionális
együttmûködésben.
• Jogszabályalkotással teremtõdjön meg
a magánbefektetõk energiapiaci belépése - õk majd vigyáznak a pénzükre,
csökken a korrupció, pazarlás.
• Az energiaigényes iparágak Közép-Kelet Európába tolódnak el, amihez terven
felül is olcsó villamos energia kell.
• Atomenergia esetén a hulladékkezelés költségeit is be kell építeni az
áram árába, a kvótákat meg az egyéb
forrásokra.
A közönség több hozzászólásban kiegészítette az elõadók adatait vagy vitatta az
elõadók következtetéseit. A nagyon aktív
hallgatóság szinte elárasztotta kérdéseivel a meghívott vendégeket, a téma szakértõit az újabb és újabb szempontok, észrevételek felvetésével.
Csuvár Miklós beszámolója alapján
gyulai
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Tíz évre szól a megállapodás
az atomerõmû és a TEIT között
Amint arról a regionális hírportálok
is beszámoltak a közelmúltban, tízéves megállapodás jött létre a Paksi
Atomerõmû Zrt. és a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás
(közhasználatú nevén: TEIT) között.
A megállapodás bizonyos szempontból folytatólagosnak is tekinthetõ,
minthogy a korábbi keretszerzõdés
lejárt, s a felek ezúttal kifejezetten
hosszú távra kívánták rendezni az
együttmûködés alapjait.
szervezet keretében - amint errõl
honlapjukon beszámolnak - BácsKiskun megye részérõl hét, Tolna
megye részérõl hat település önkormányzata mûködik együtt, név szerint: Bátya,
Dunaszetbenedek, Dunaszentgyörgy,
Fadd, Foktõ, Gerjen, Géderlak, Kalocsa,
Ordas, Paks, Pusztahencse, Tengelic és
Uszód. (Paks korábban is, éveken keresztül teljes jogú tagja volt a szervezetnek,
azzal a különbséggel, hogy az atomerõmûhöz kapcsolódó közigazgatási, hatósági rendszere miatt pénzügyeit külön ren-
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dezte. 2004-tõl viszont rendes tagja lett a
TEIT-nek az egységesebb fellépés érdekében.) A társulás központja Kalocsa város
önkormányzati hivatala. Együttmûködésük közös platformját a földrajzi fekvés
(az atomerõmû körüli 12 km-es körzetben fekvõ településekrõl van szó), illetve
az itt élõ, mintegy 60 000 fõt számláló lakosság képviselete jelenti.
A társulás - amint neve is jelzi - ellenõrzõ és információs feladatokat végez az
atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója mûködésével kapcsolatban.
Célja az erõmûvel, illetve a nukleáris iparral történõ együttmûködés, valamint az
õszinte párbeszéd megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom továbbépítése, a biztonságos mûködés feltételeihez
való hozzájárulás.
Az ellenõrzési tevékenység keretében a
TEIT tagjai - hasonlóan más érdeklõdõkhöz
- az alkalmazott technológia bármely pontjára betekintést nyerhetnek, legyen az a
nukleáris villamosenergia-termelés, a radioaktív hulladékok, az elhasznált, nukleáris üzemanyag kezelése, tárolása vagy az
erõmû környezeti hatásai. A társulás pol-

gármestereibõl alakított ellenõrzõbizottság
bejuthat az általa megjelölt objektumokba,
betekinthet a kapcsolódó dokumentumokba, továbbá a lakosság kiemelt érdeklõdésére számító programok, létesítések, mûveletek esetén helyszíni társadalmi kontrollt végezhet. Az atomerõmû sugárvédelmi környezet-ellenõrzõ rendszerének mérési adatait havi rendszerességgel, kérés
nélkül megkapja, összevetheti a párhuzamos hatósági mérések eredményeivel, illetve saját méréseivel (a TEIT az atomerõmû
szakmai segítségével, valamint a polgári
védelmi szervekkel együttmûködve saját
mérõhálózatot épített ki).
A TEIT információs tevékenysége is
többrétû. Egyebek mellett gondoskodik a
környezeti háttérsugárzás-mérés adatainak közzétételérõl a megyei és kistérségi
újságokban, kábeltelevíziós hálózatok
képújságán keresztül. Rendszeresen tart
tájékoztató lakossági fórumokat. Látogatásokat szervez az atomerõmûbe és a
KKÁT-ba a környezõ településekrõl. Az
információs tevékenység sikere érdekében kiépítette és folyamatosan ápolja sajtókapcsolatait. A megbízható sajtókapcso-

latok mellett hatékony módja a tájékoztatásnak a direkt informálás, amelyre éppen a közvetlen környezetben van igazán
lehetõség. (Mint idõnként tapasztalható,
az országos médiumok számára szenzációértéke a sok esetben pontatlanságoktól, csúsztatásoktól sem mentes negatív
híreknek van leginkább, amelyeknek hatásos ellenszere az említett direkt tájékoztatás).
Török Gusztáv, a TEIT elnöke, Kalocsa
polgármestere elmondása szerint az
üzemidõ növelésben, amelynek elõkészületei most folynak, a társulás is többletszerepet vállal, ezek a pluszfeladatok megjelennek a mostani megállapodásban is.
A szerzõdéses összeg 180 millió forint,
amelynek egy része a társulás mûködését
és a közösen végzett feladatok finanszírozását szolgálja, a többit felosztják a települések között egy 1992-ben létrehozott
számítási módszer alapján, amelyben figyelembe veszik a lakosság számát és az
atomerõmûtõl való távolságot. Az összeg
az atomerõmû körzetében fekvõ települések mûködését, fejlesztését segíti.
Prancz Zoltán

Idén is a nyúl „tojta” a húsvéti tojást?
Bár húsvét ünnepe már elmúlt, túl vagyunk a begyûjtött hímes tojásokból készített finom rakott krumplin,
mégis pár szóval megemlékeznék e különleges ünnepünkrõl. Húsvét ünnepe keresztény ünnepnek számít,
Jézus Krisztus feltámadására való emlékezés. Az elmúlt
évszázadok során az ünnep
és a szimbólumok is sokat
változtak.
lsõsorban talán a gyermekes családokban merült már fel a kérdés:
miért a nyúl "tojja" azt a bizonyos húsvéti tojást? Miért ünnepeljük mindig más napokon a húsvétot? Nem minden
nap locsolják az ember lányát
kútvízzel vagy éppen kerti
slaggal kora tavasszal…
A csibe a születés, a feltámadás szimbóluma, így régen nagy eseménynek számított a kiscsibe születése. A
tojás pedig az új életet, a termékenységet juttatja eszünkbe. Ez rendben is lenne, de még mindig
itt van a kérdés: tapsifüles hogy kerül a
képbe? A válasz egy németországi hagyományban keresendõ. Annak idején
ugyanis húsvétkor gyakran küldtek
gyöngytyúkot (Haselhuhn-t) tojással ajándékba, nevét azonban sokszor lerövidítették és csak "Hasl"-ként emlegették. Így
egy félreértés következtében - a nyúl jelentése németül Hase, kiejtésében valóban hasonlít a gyöngytyúk német Hasl
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kiejtésére - kezdtek el nyuszit ajándékozni. Nem kellett sokáig várniuk a magyar
csibéknek sem, a nyuszi átvette az irányítást, persze csak húsvétkor. Ezért "tojja" nálunk is a nyuszi a tojásokat.
Húsvét dátuma számomra mindig is
olyan volt, mint a totó-lottó. Az emberek
többsége minden év elején csak találgat,
hogy az aktuális évben mikor is lesz húsvét. Mi valójában ennek az oka? Más ünnepnapokkal ellentétben a húsvét nem

Paksi Kistérségi
Kulturális Kalauz
A Paksi Kistérségi Közkincs
Kerekasztal kiadásában megjelent
a kulturális területen dolgozó intézményi és civil kollégáknak, közösségeknek, egyéni és csoportos alkotóknak, elõadóknak és minden érdeklõdõnek a "Paksi Kistérségi Kulturális Kalauz" címû ingyenes kiadvány.
A kiadványt kézbe vevõk a paksi kistérség területére kiterjedõen
átfogó képet kaphatnak a területen
mûködõ kulturális intézményekrõl
és elérhetõségeikrõl, megkönnyítve ezzel a kapcsolatfelvételt, az egy-

másra találás lehetõségét.
A füzet hasznos információkat
tartalmaz a kistérségünkbe látogatóknak, segítséget kaphatnak a települések megismeréséhez, az eligazodáshoz.
A kiadvány tartalmazza a települések 2009. évre tervezett rendezvényeit, bemutatva a települések
kulturális kínálatát.
A kiadvány a tervek szerint elsõ
állomása egy sorozatnak, mely a
kistérségünk kulturális "közkincseit" hivatott bemutatni.
Wollner Pál

fix, hanem úgynevezett mozgóünnepünk.
Mégis mi alapján kerül megállapításra,
hogy melyik évben mikor van húsvét?
Húsvét vasárnap mindig a tavaszi napéjegyenlõséget (március 21.) követõ holdtölte utáni elsõ vasárnapon van. Ami még
mozgóünnepünkkel kapcsolatban is biztosra vehetõ, hogy minden évben március 22. és április 25. közé esik.
Húsvéti hagyományaink közül még ma
is él a tojásdíszítés, mely készülhet szí-

nes, mintás, viaszolt, rajzolt,
vésett, patkolt eljárással is a
már ismert és jól bevált hagyományos tojásfestésen kívül.
Háziasszonyoknak bizonyára
ismert technika, amennyiben
a kész tojásokat végül megkenjük egy kis szalonnahéjjal,
úgy szép, fényes lakkfelületet
kapunk.
A fészekrakás hagyománya
a húsvéti tojások számára valószínûleg abból vezethetõ le,
hogy a képeslapokon és más
húsvéti ábrázolásokon szereplõ nyúl a "Lepus" fajhoz tartozik, és e faj a többi nyúlfajtától
elétérõen nem üregben él, hanem fészket rak.
A tojásfestés és fészekrakás
tradíciója mellett népszerû
még a locsolkodás. A fiúk az
elmúlt évtizedek - sõt nyugodtan beszélhetünk évszázadról
- szokásait tekintve kicsit viszszafogottabbak lettek. A lányok nagy örömére már csak
elvétve találkozunk szódásüveggel vagy jó hideg kútvízzel teli vödörrel locsolni induló fiatalemberrel, gyakoribb a szolid, nõi
családtagtól e napra kölcsönkért parfümös üveg. Korábban pedig nagy hagyománya volt a patakban fürdetésnek is,
mely késõbb slaggal történõ locsolássá finomult, de találékonyabb férfitársainknak mindezek hiánya sem okozhat problémát, hiszen megelégednek õk a fürdõkád adta lehetõséggel is.
Remélem, hogy 2010. április 4-ig egyik
nõtársunk sem fog elhervadni. T.-P.A.M.

Aktuális információk,
évfordulók
Április 18. - Mûemlékvédelmi világnap
1984-ben nyilvánították április 18-át nemzetközi műemlékvédelmi világnappá. Világszerte
különböző rendezvényeken hívják fel a figyelmet a műemlékekre, amelyeket meg kell
menteni.

Április 22. - Föld napja
A Föld napja elnevezésű világméretű környezetvédelmi akciónap 1970-ben indult az USAból. A szervezők aktuális akciókkal felhívják a
figyelmet a környezet védelmének fontosságára.

Április 23. - Könyv és a szerzõi
jogok világnapja
1995-ben az oktatással, kultúrával, tudománnyal és kommunikációval foglalkozó világszervezet (UNESCO) a könyv napjává nyilvánította április 23-át, azzal a kiegészítéssel, hogy
az egyben a szerzői jogok világnapja is legyen,
különös tekintettel az internet elterjedésére.

Április 28. - A dolgozók emléknapja
Minden évben április 28-án a szakszervezetek
szerte a világon azokra a dolgozókra emlékeznek, akik munkájuk következtében vesztették
életüket, váltak sérültté vagy betegedtek meg.
E nap nemcsak az emlékezésé, arra is alkalom,
hogy hangsúlyozzuk: a munkahelyi balesetek
és foglalkozási megbetegedések zöme megelőzhető, és küzdjünk a munkahelyi biztonság
javításáért.

Május 1. - Majális, a munkavállalók
szolidaritási napja
1882-től a munkások nemzetközi ünnepe, felvonulást első ízben, 1890-ben rendeztek Budapesten a magyar munkások. A munkavállalók szolidalítási napja mára már átalakult, a
felvonulások elmaradtak, majálisokat és fórumokat rendeznek ezen a napon. Hatszáz éves
hagyomány a májusfaállítás és a mai kor kedvelt eseménye, a majális is méltán népszerű.

Május 1. - 110 éves
a Közlekedési Múzeum
A Közlekedési Múzeum Európa egyik legrégebbi alapítású műszaki múzeuma, gyűjteménye,
kiállításai nemzetközileg elismertek. Száztíz
éve nyílt meg a látogatók előtt az első 3100
négyzetméteres kiállítótér, melyben a vasút, a
közút, a hajózás és vízépítészet, valamint a
postai távbeszélő és távírda legfontosabb tárgyai kaptak helyet.

Május 3. - Anyák napja
Május első vasárnapján, az anyák napján minden gyermek és felnőtt őszinte szeretettel köszönti az édesanyját. Az amerikai eredetű hagyományt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést éppen
nyolcvan éve, 1925-ben szervezték.

Május 4. - Szent Flórián,
a tûzoltók védõszentje, a tûzoltók napja
Magyarországon 1991-től május 4-én ünnepeljük a tűzoltók napját, emlékezve Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére. Florianus római
katonatiszt volt Noricum földjén, aki a legenda
szerint már ifjú korában megmentett egy égő
házat a teljes elhamvadástól.

Május 5. - Európa napja
Az 1949. május 5-én, Londonban megalakult
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben
határozta el, hogy május 5-ét minden évben
Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket minél szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba.

Május 9. - Gyõzelem napja
1945. május 9-én Európában befejeződött a II.
világháború, megtörtént a fasizmus kapitulációja, így e nap a győzelem napja.

Május 14-15. - Magyar mûszaki
értelmiség napja
Május 14-15. között rendezik a III. magyar műszaki értelmiség napja programsorozatot. Május 14-én az MTA Díszteremben tartandó szakmai nap fő témája: az energia és energetika.
Május 15-én az Országház Felsőházi termében
a műszaki intézmények, szervezetek vezetőinek
köszöntői után beszédet mond dr. Sólyom
László köztársasági elnök is. Ezt követően dr.
Molnár Károly miniszter és Tamás Pál, az MTA
Szociológiai Intézet igazgatója tart előadást. A
Bánki Donát-kiállítás helyszíne: a Felsőházi terem előtti társalgó. Bővebb információ:
www.mmk.hu
Sipos László
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Running Girl,
Dankó Ildikó a
szupermaratonon
Sokan ismerik a bázisról. Dankó Ildikó már
hosszú ideje dolgozik határidõ-tervezõként az
üzemviteli igazgatóság karbantartás-tervezés
irányításánál. Vékony, filigrán teremtés. Nem is
hinné róla az ember, hogy mekkora erõ, energia lakozik benne. Márpedig nem oly régen
megmutatta, hogy mire képes. Olyan teljesítményt mutatott fel a sportban, mely alapján
nyugodtan elmondható róla, hogy egy igazi
Running Girl (futó lány). Mindezt nem csupán
az idén március 19. és 22. között rendezett BSI
Balaton Szupermaratonon való részvétele igazolja, hanem a felkészülés idõszakában történt
erõpróbáknak, kihívásnak való megfelelése is.
Dankó Ildikónak lételeme a sport. Korábban kézilabdázott, focizott és judózott. Az
utóbbi tíz évben fut,
kedvtelésbõl. A futást
akkor szerette meg,
amikor még fiát vitte fociedzésekre, és miközben a gyermeke edzett,
õ a pálya körül futkározott. Tavaly szeptemberben indult elõször versenyen, Makk Imre futótársa biztatására. Jó idõt és távot futott, 2 óra
10 perc alatt 21,3 km-t. Aztán volt még egy verseny, most pedig harmadikként a Balaton Szupermaraton. Szeretné elnyerni a „Félmaraton
Mánia” elnevezésû program keretében az
aranyérmet, ami mind a négy évszakban zajló
félmaraton teljesítése után szerezhetõ meg, és
ha jól mennek a dolgok, nyárra meglesz.
- Kedves Ildikó! Hogyan készültél a versenyre, és miként zajlott?
- Ahogy januárban meghirdették, azóta készültem rá. Csak kinti edzéseket csináltam. A
"Google-föld" nevezetû program alapján kimértem az Ürgemezõn egy 16 km-es kört, és ezt minden másnap végigfutottam. Télen, hóban, mínusz
11 fokban, egyedül. Az ASE pálya régi lelátóján
gyakoroltam, ahol a tíz lépcsõsort futottam végig
hetente egyszer, oda-vissza százas sorozatban.
A versenyen egy négyfõs nõi csapatban indultam. Siófokról kezdtünk, váltófutásban, aztán
Fonyód, Szigliget, Badacsony, Balatonfüred után
ismét Siófokra tértünk vissza. Az elsõ nap Szántódról Szemesig futottam 16 km-t, 91 perc alatt.
A második nap 88 perc alatt 15,6 km-t futottam
második váltóban Balatonmáriafürdõrõl Keszthelyre. A harmadik nap a pihenõ napom volt.
A negyedik nap pedig én kezdtem Balatonfüredrõl, és Balatonalmádiig 90 perc alatt tettem meg
a távot. Összesítésben 16 csapat között tizenegyedikek lettünk, korcsoportban kilencedikek.
Az idõjárás kegyetlen volt. Végig északi szél
fújt, és két napon, csütörtökön és pénteken még
a hó is szakadt. Az erõs szél, a jeges esõ, hó valamennyiünket megviselt. Szombaton és vasárnap szép idõnk volt, bár akkor is erõsen fújt a
szél. Emelkedõn kellett felmenni, és hiába küzdöttem, úgy éreztem, hogy egy helyben állok,
mert a szembeszélben nem éreztem, hogy valamit is haladok.
- Megérte? Mit adott neked ez a verseny?
- Szenzációs élmény volt! Bár nem kevés anyagi kiadásba került - a nevezés 25 ezer, a szállás
28 ezer forintba - nekem mégis mindent megért,
hogy ott lehettem, abban a karneváli hangulatban! Szólt a zene, a tribün tetején pedig a szpíker produkált fergeteges mûsort. Mindenki mindenkit szeretett, és mindenki mindenkinek drukkolt. Engem 18 éves Sándor fiam vitt le csütörtökön és vasárnap õ várt a célban. Annyira megfogta az egész, hogy elhatározta, idén elkísér a
Hortobágyra, jövõre pedig szeretne velem futni.
Hálával tartozom masszõrömnek, Feil Csabinak,
aki teljesen rendbe tette fájó végtagjaimat, mire
a verseny kezdõdött. Elõször ugyanis a bal lábfejemen lett csonthártyagyulladás, aztán a bal térdem fájt és a hátsó combomon történt részleges
izomszakadás. Ez egy olyan nemzetközi verseny
volt, ahol az angol, olasz, francia, német, cseh,
osztrák, román és a magyar versenyzõ barátja
volt a másiknak, és drukkolt érte, buzdította õt.
Sok ismerõssel, baráttal találkoztam. Nagyon jó
buli volt! És meg tudtam csinálni! Szavakban nehéz kifejezni, hogy mit adott nekem ez a verseny!
- Ildikó! Szó, ami szó, igazi Running Girl
vagy, gratulálok! A továbbiakhoz sok sikert
kívánok!
Lovásziné Anna

Öt meccs után nyeretlenül
Öt forduló telt el a 2008/2009-es
Soproni Liga küzdelmeinek tavaszi sorozatából, de a Paksi FC
még nyeretlen.

alkalommal is bravúrral védte kapuját
a góltól. A végjátékban azonban egy, a
paksi kapu elõtti kavarodás után az
MTK-s Kanta József lõtt a paksi hálóba,
így kialakítva az 1:0-s végeredményt. A
mérkõzés után Gellei Imre a Paksi FC
vezetõedzõje így nyilatkozott: "Nekünk
az MTK-val ebben a bajnokságban nem
volt szerencsénk. A Hungária körúton
és most is a nyolcvannyolcadik percig
vezettünk, illetve döntetlenre állt a
mérkõzés. Valóban egy hajtós, küzdelmes, rakkolós találkozót akartunk vívni, hiszen a játékban ügyes MTK játékosokat szerettük volna olyan párharcra kényszeríteni, amibõl mi jöhetünk ki
gyõztesen. Lehetõségeink nekünk is
voltak, igaz az ellenfelünknek is. Úgy
érzem, hogy ezen a mérkõzésen nem
érdemeltük meg a vereséget". A legutóbbi játéknapon Diósgyõrben ven-

A mérleg három döntetlen és két vereség. A Kecskemét és a Kaposvár elleni
pontosztozkodás hazai pályán csalódást keltõ, bár utóbbi mérkõzésen az
idõjárási körülmények nem épp a legmegfelelõbbek voltak. A Budapest Honvéd ellen idegenben is újabb egy ponttal gazdagodott a PFC. A második félidõben, játékban már mutatkoztak bíztató jelek, az egyenlítõ gólt Tököli a 92.
percben szerezte. A következõ játéknapon az MTK látogatott a Fehérvári úti
stadionba. A találkozó ugyan sokáig
0:0-ra állt, de végig nagy iram volt a
pályán és több lehetõség is adódott a
kapuk elõtt. Csernyánszki és Végh több

dégszerepelt a Gellei egylet. Az elsõ félidõben a PFC eldönthette volna a három pont sorsát, de nem tette, mert a
legnagyobb lehetõségek is kimaradtak.
Tököli, Báló, Sipeki és Éger helyzetinél
Köteles László a hazaiak hálóõre többször bravúrral mentett. A fordulás után
már kiegyenlítettebbé vált a játék,
mindkét kapust foglalkoztatták a felek.
Köteles továbbra is válogatott formában védett, de Csernyányszkinak is
akadt dolga bõven. A 70. perctõl fokozatosan mezõnyfölénybe került a
DVTK, bár ebben a játékvezetõ is hatékonyan közremûködött. A 77. percben
megszületett az összecsapás egyetlen
gólja, melyet Tóth Mihály szerzett. A
hajrában még Tökölinek akadt helyzete, de sajnos kimaradt, így ismét pont
nélkül maradt a Paksi FC. "Óriási fölényben futballoztunk az elsõ félidõ-

Számítógép a nyugdíjasklubban
Örvendetes eseményekrõl számolt be Szanyi Nagy János, a
Paksi Atomerõmû Nyugdíjasklub vezetõje. Két hírrel is szolgált, és mindkettõ a számítógéppel van összefüggésben.
Az egyik, nagy sikernek számító
esemény a klub életében, hogy tagjai közül 15 fõ részt vett egy számítógépes tanfolyamon, amit mindannyian lelkesen és szép eredménynyel elvégeztek. A paksi Városi Mûvelõdési Központ által szervezett 36
órás képzésen a nyugdíjasklub tagjai ismeretet szereztek szövegszerkesztésbõl, táblázatkészítésbõl,
elektronikus levelezésbõl és az internet használatából is, sõt gazdag
információhoz jutottak a különbözõ
hasznos programok, mint például
az adózást, adóbevallást megkönynyítõ programok terén is.
A másik, igen nagy örömre okot
adó tény, hogy a klub a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete

(Padosz) jóvoltából egy számítógéppel gazdagodott, és így már a gyakorlatban is kamatoztathatják újonnan
szerzett számítógépes ismereteiket.
A klub vezetõje elmondta, hogy a
Padosz eddig is segítette a klub mûködését, és különbözõ módon támogatta az erõmû nyugdíjasait. A számítógépnek nagyon örülnek, hisz
nem mindenki rendelkezik otthon

számítógéppel és internetes elérhetõséggel, itt viszont odaülhetnek a
gép elé, és egyik klubtársuk mobil
internetes kapcsolata révén a világhálóra is felcsatlakozhatnak.
Szanyi Nagy János a nyugdíjasklub nevében köszönetét fejezi a Padosz felé, nemcsak ez utóbbi, hanem korábbi támogatásukat illetõen is.
Lovásziné Anna

ben, az történt a pályán, amit mi akartunk, de az ellenfél kapuját az a Köteles védte, aki válogatott formában játszott. A második félidõben nem kaptuk meg azt az egyenlõ feltételekkel való játékot. Ez az idõszak ennek okán kiegyenlítettebbé vált, de ekkor sem éreztem, hogy gyengébbek lennénk a Diósgyõrnél. A szerencsésebb csapat nyert!
Õk gyengébb játékkal gyõztek, mi jó
játékkal veszítettünk, ezért igazságtalan néha a futball". A Paksi FC a Soproni Liga 14. helyén áll 21 ponttal, öt
gyõzelemmel, hat döntetlennel, kilenc
vereséggel, 24 rúgott és 36 kapott góllal. Áprilisban sorrendben a Vasas
(04.11.) és a Zalaegerszeg (04.18.) látogat a paksi stadionba, majd Gyõrben
(04.25.) vendégszerepel a PFC. A hónapot az FC Fehérvár (04.29.) elleni hazai
találkozó zárja.
Faller Gábor

Tisztelet Paksnak
Tisztelt Paksi Atomerõmû Zrt.!
Tisztelt paksi és Paks környéki Vállalatok!
Tisztelt paksi Polgárok!
Levelem címét egy kicsit Moldova György írótól „loptam”, de ennél kifejezõbbet nem találtam.
„Tisztelet Paks!”-nak. Az Önök önzetlen anyagi támogatása, segítsége nélkül nem érhette volna el
a „Jótékonysági futás” a célját és nem kerülhetett
volna sor a Gyermekklinika Sebészeti Osztály két
mûtõjének felújítására.
Amikor mi itt Pécsett meghajtjuk fejünket a
Bonyhádi Easy Star ultratriatlonos futói elõtt (teljesítményük emberfeletti), ugyancsak tisztelgünk
a paksi atomerõmû, a paksi vállalatok és polgárok elõtt. Õszintén köszönjük támogatásukat.
A Pécsi Gyermekklinika és annak Sebészeti
Osztálya az elmúlt évek során is sok paksi gyermeknek segített egészségének visszanyerésében.
Ígérjük, hogy az Önök támogatásával a felújított
mûtõk és az ott dolgozó munkatársak továbbra is
megkülönböztetett gondoskodással és figyelemmel végzik az Önök gyermekeinek gyógyítását.
Õszinte köszönettel és tisztelettel a mûtétre szoruló gyermekek, valamint a Sebészeti Osztály
munkaközössége nevében:
Pintér András dr.
gyermeksebész professzor

Közel hatmillió forintért futottak
Figyelemfelhívó futást szerveztek a
bonyhádi Easy Star Sportegyesület ultratriatlonosai. A kezdeményezés keretében több mint kétszázan futottak a
hétvégén (összesen közel 2500 km-t!),
hosszabb-rövidebb távra bekapcsolódva a Budapest-Pécs közötti útvonalon.
Három sportolónak sikerült a teljes,
210 km-es távot is teljesítenie 35 óra
alatt: a szervezõ Easy Star sportolói közül Tamás Zsoltnak és Szitó Ervinnek,
illetve a szegedi Fendrik Lászlónak.
A nyolc várost (Budapest, Érd, Ercsi,
Dunaújváros, Dunaföldvár, Paks, Bonyhád, Pécs) érintõ futás célja az volt,
hogy felhívja a figyelmet a pécsi gyermekklinika nehéz helyzetére, hogy a
megkezdett mûtõfelújítás befejezéséhez még hiányzik 7 millió Ft. A Pécsi
Tudományegyetem Gyermekgyógy-

ászati Klinika Sebészeti Osztálya látja
el Dunántúl kétharmadának fejlõdési
rendellenességgel világra jött újszülötteit és gyermekeit, rosszindulatú daga-

natos gyermek betegeit, a húgy- és nemi-szervek kórképeit és még sok más,
az életet megkeserítõ anomáliát.
A futók a két nap során vittek ma-

gukkal egy adománygyûjtõ urnát,
melyben 250 ezer Ft gyûlt össze. Ezenkívül Érd önkormányzata 35, Ercsi önkormányzata 50, a Dunaföldvárért Alapítvány és a település alpolgármestere
55 ezer Ft-ot utalt át a klinika számlaszámára, a Paksi Atomerõmû Zrt. képviselõje pedig 5 millió Ft-os utalásról tájékoztatta a futókat! A hetekkel ezelõtt
megkezdett médiafelhívásoknak köszönhetõen a Gyermekklinika sebészetének számlaszámára - 1199200002500300 - is folyamatosan érkeznek
a támogatások.
A pécsi Széchenyi téren célba érõ
csapatot többszáz ember fogadta hatalmas ovációval. A sportolók könnyezve
ölelkeztek, nagy örömmel szívükben,
hiszen nem mindennapi teljesítményüket siker koronázta.
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OSZTÁLYTABLÓ
Vitéz Tibor,
EIK szolgálatvivõ

számviteli fõiskola után jutott. És,
hogy mûszaki végzettsége is legyen, megszerezte energetikai
mérnöki diplomáját.

- Hogyan kerültél Paksra?
- Ide nõsültem. A feleségem
paksi lány, családja is itt él. Mi is
itt telepedtünk le. Családi házban
lakunk a Petõfi utcában. Két gyermekünk van, egy 10 és 14 éves
kislány. Feleségem földrajz-biológia szakos tanár a gimnáziumban.

- Mikor léptél be az erõmûbe?

Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
származik, gimnáziumba is Sopronba járt. Késõbb tanárképzõ fõiskolákon tanult Pécsett és Szombathelyen, hogy matematika, technika és számítástechnika szakos
tanár váljék belõle. Szakközgazdász diplomájához a pénzügyi és

Varga Ferenc,
EIK-szolgálatvivõ

- 1996-ban jöttem az erõmûbe, s
ezzel, mint pedagógus, pályaelhagyó lettem. Erõmûves szakmai
utam egyszerûnek mondható, hisz
miután tizenegy éven keresztül turbinagépészként dolgoztam, másfél
ezelõtt kerültem a jelenlegi helyemre. A 4-es blokkról kerültem át az
EIK-ba, és lettem szolgálatvivõ.

- Mi vonzott ide?
- Szerettem volna váltani, kikerülni a szekunderkörbõl, amit erõ-

építésén dolgoztunk, ekkor ébredt
bennem a kíváncsiság az atomerõmû és annak majdani mûködése
irányában. Hatalmas berendezéseket láttam az udvaron, melyeket
nagy teherautókkal szállítottak.
Más szempontból nézve, úgy gondoltam, ha már a lakóhelyemhez
ilyen közel épül az erõmû, akkor
talán itt kellene munkát keresnem. Végül ez sikerült is, 1983 óta
vagyok a cégnél, biztonságiszelepkarbantartó lakatosként kezdtem
dolgozni.

– Mesélj kicsit a kezdetekrõl!

1971-ben ipari iskolában kezdte,
az 505. Sz. Szakmunkásképzõben,
Szekszárdon, általános lakatos
szakra járt. Akkoriban nagyon érdekelte ez a szakma, nem bánta
meg, hogy kitanulta, mégsem dolgozhatott benne sokáig, mert
1980-ban besorozták katonának.

– Mikor kerültél az erõmûbe?
– A katonaság idején az erõmû

Sóthy György,
csoportvezetõ

– Az elsõ helyemen, a mûszaki
elõkészítési osztályon megismertem a technológiát, a fõberendezések mûködését, minden apró részletet, ami a napi munkához szükséges volt. Szerettem ezt a munkát, de egyszer adódott egy másik
lehetõség a régi bázis létrehozásakor. Pontosabban fõjavítás-irányító központ volt a neve. Itt tagja lehettem a kezdõ csapatnak, Faragó
Péter irányításával. Tõle nagyon
sokat tanultam, s az üzemvitel
megismeréséhez sok segítséget
kaptam. Abban az idõben még a

kollektívájú osztályának számított
akkoriban. Munkánkat elismerték, a kollégákat az egész erõmûben szerették.

– Korábban kipróbáltad magad más területeken is, vagy
mindig is a szállítmányozás
volt a szakterületed?

– Kedves Gyuri! Hogyan és
mikor kerültél az atomerõmû
berkeibe?
– 1987 õszén, pályázati meghallgatáson voltam az akkori szállítási osztály vezetõjénél, Papp
Gyula osztályvezetõ úrnál. Autóbuszvezetõt kerestek 1988 tavaszától, így kerültem 1988. május
05-én a PAV szállítási osztályára
autóbuszvezetõnek. Gyula bácsi
vezetése alatt a PAV egyik legjobb

– 1996. július 15-ig a szállítási
osztály kiszervezéséig autóbuszvezetõként, majd 1996. július 16tól a PA Rt. saját tulajdonú kft.jében - Atomtransz Kft. - szintén
autóbuszvezetõként, aztán 2001
decemberéig ügyeletes gépkocsivezetõként dolgoztam. Ekkor az
Atomix Kft.-hez kerültem, ahol
2002. december 31-ig szintén
ügyeletes gépkocsivezetõként dolgoztam.

– Mióta dolgozol az ügyeletes
gépkocsivezetõk csoportvezetõjeként?
– 2002 decemberében az akkori üzemviteli vezetõk - köztük dr.
Nagy Tibor - megkerestek, hogy
2003 januárjától szervezeti átalakítások lesznek, melyek az ügyeletes gépkocsikat is érintik majd.
A változás hatására az ügyeletes

EIK szolgálatvivõk, ügyeletes gépkocsivezetõk
Sorozatunkat azzal a céllal indítottuk el 2000 májusában, hogy bemutassuk munkatársainkat, és
rajtuk keresztül azt a területet, ahol dolgoznak, Ezúttal újabb hat munkatársunk került - ha csak
egy pillanatra is - a figyelünk középpontjába. Mostani számunkban az Erőmű-irányító Központ szolgálatvivőit és a velük szoros munkakapcsolatban álló ügyeletes gépkocsivezetőket mutatjuk be.

sített bennem meglévõ diplomám,
végzettségem. Jelenlegi munkám
minõségi ugrás a korábbihoz képest. Úgy érzem, megvan a kellõ
adottságom ehhez a feladathoz,
bár nem vagyok annyira mélyen
mûszaki beállítottságú, mint több
kollégám. Nagyon élvezem a munkám, talán azért is, mert sok hasonlóságot látok benne a pedagógusi pályához, ugyanis itt is, mint
ott, megbeszélést folytatok, szervezek, intézkedek. Itt most számomra kedvezõen ötvözõdik a
mûszaki háttér és a készség, amivel rendelkezem.

- Ha már a szervezési munkánál tartunk. Van valamilyen
közösségi feladatod?
- Igen, el lehet mondani rólam,
hogy közösségi ember vagyok.
Másfél éve töltöm be az Üzemi Tanács elnökhelyettes tisztét, és a
Mûszakos Érdekvédelmi Szakszervezetében elnökségi tagként
dolgozom. Mióta kiépültek társadalmi funkcióm, egyre többen for-

karbantartási igazgatóság berkein belül tevékenykedtem, de talán
ez volt az a pont, amikor az üzemvitel irányába elszegõdtem.

– Milyen érzés volt kívülrõl
(még elemeiben) és belülrõl
(felépített és üzembe helyezett) erõmûvet látni?
– Nagyon érdekes dolog ez, én
azon személyek közé tartozom,
akik láthatták építkezéskor az udvaron fekvõ gõzfejlesztõt és a reaktortartályt, sõt ez utóbbi beemelésénél is jelen voltam. Fantasztikus
látvány volt számomra, s ezek a dolgok azok, amelyekre a mai napig
oly büszkén emlékszem vissza. A
mai napig is szeretek itt dolgozni.

– Beszéljünk kicsit a mostani
munkádról is!
Az EIK-szolgálatvivõi munkakör sem unalmas cseppet sem.
Mindig sok feladatunk van. Egyrészrõl az országos teherelosztóval való szoros együttmûködésre
gondolok. Például a teljesítménycsökkentési igényeket nekünk
kell továbbítanunk a vezénylõi
személyzet felé. Mi gyakorlatilag

dulnak hozzám kérdéseikkel, kéréseikkel.

- Kipróbáltad a katedra mindkét oldalát. Pedagógusként
oktattál az egyik oldalon, aztán tanulóként is sokat ültél
az iskolapadban. Az erõmûben is számos vizsgát kellett
letenned. Most is tanulsz?
- Most már nem, három éve abbahagytam. Dolgoztam és közben
tanultam. És ez évekig így ment.
Miután az atomerõmûhöz kerültem, a folyamatos három mûszakozás mellett is tanfolyamokra és
fõiskolára jártam. Az iskolapad
számomra nem jelentett különösebb megterhelést. Örömmel tanultam, de elég volt.

- Napi munkád mibõl áll, melyek a fõ feladatok?
- A mi munkánk lényege az
ügyeletes mérnök munkájának a
segítése, hatékony támogatása. Ebbe szinte minden beletartozik.
Minden idefut össze, hiszen, ha va-

az ügyeletes mérnök közvetlen beosztásában végezzük a munkánkat, õt a beérkezõ információkról
folyamatosan tájékoztatnunk kell.
Minden pillanatban pontos információkkal kell rendelkeznünk az
erõmû üzemi és általános állapotától is. A munkakör sajátossága,
hogy mûszaki problémák esetén a
szolgálati út figyelembevétele nélkül állunk kapcsolatban felsõ vezetõinkkel.
Másrészrõl a kommandó, a tûzoltóság, a rendõrség azon szervek,
amelyekkel szintén szoros a kapcsolatunk, hiszen minden probléma, baleset bekövetkeztérõl ide, az
EIK-ba futnak be az információk, s
nekünk az illetékes személyeket haladéktalanul értesítenünk és tájékoztatnunk kell. Ez a munkakör sok
szervezési feladatot foglal magába.
Végül de nem utolsó sorban az
ügyeletes gépjármûvezetõk munkájának koordinálását is meg kell említeni, a lakáskészenlétes kollégák
be- és hazaszállítását õk végzik.
A munkánkhoz szükséges technikai feltételek adottak, a sémafal
és a számítógépek folyamatos információval látnak el bennünket

gépkocsik az üzemviteli igazgatósághoz kerültek. Ekkor kértek fel,
s vállaltam el az immár - operatív
szállítási csoportként elnevezett az üzemviteli igazgatósághoz kerülõ csoport vezetését. Így 2003.
január 1-jétõl dolgozom operatív
szállítási csoportvezetõként.

Az egyéb szállítási feladatokat
mindig egyeztetnem kell az Erõmû-irányító Központ diszpécsereivel, különös tekintettel a fõjavítások idején.

– Mesélnél a munkádról?
Nem tûnik egyszerû feladatnak a napról napra változó
információhalmazokból egy
naprakész terv összeállítása, az állandó változásoknak
való megfelelés?

– A fuvarok nagy része az erõmû 30-50 km-es körzetén belül teljesül. Ezekkel a kompromisszumokat kívánó feladatokkal naponta találkozunk, de az elõre tervezhetõ munkát és az operatív
munkát az Erõmû-irányító Központtal együttmûködve igyekszünk megoldani. Ezek mellett
mind a 4 ügyeletes gépkocsinak
van feladata a Baleset-elhárítási
Szervezetben is, a szolgálatban lévõ kollégákkal együtt. A 2003-as
indulásnál az üzemviteli osztályon
minden tárgyi feltételt megteremtettek a csoport részére a folyamatos szolgálathoz. A gépkocsivezetõi tartózkodót a lehetõségek szerint mindennel felszereltük, amivel a mûszakozás elviselhetõbbé
tehetõ. A hozzám eljutott információk szerint munkánkat valamennyi szakterület elismeri.

– A munkám sokrétû. Többek
között a fuvarfeladatok összehangolásából és ennek személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításából,
valamint ezek adminisztrációjából áll. 4 gépkocsival és 18 gépkocsivezetõvel végezzük a munkát
szoros együttmûködésben az Erõmû-irányító Központtal, 24 órás
folyamatos szolgálatban. A fuvarok szervezésénél mindig figyelemmel kell lenni az ügyeletes
gépkocsik speciális voltára, amely
elsõsorban a tervezett operatív és
a rendkívüli operatív munkát végzõ személyek szállítását jelenti.

– Milyen kihívásokkal kell
nap mint nap szembenézned?

lahol egy konnektor nem mûködik, akkor azt nekünk is jelzik. Sok
mindenben tõlünk kérnek segítséget, mondván, hogy a "diszpécser
mindent tud", innen biztosan kapnak információt. S valóban, tudnunk kell, hogy egy adott problémára hol lehet a megoldás, és hogy
kit hol lehet elérni. Ezen túlmenõen feladatunk a MAVIR-ral való
kapcsolattartás. Hozzánk tartozik
az ügyeletes gépkocsik munkájának koordinálása, a készenlétes
dolgozók behozatala, továbbá különbözõ akusztikus és számítógépes rendszereken keresztül történõ értesítések kiadása, továbbítása, és vannak baleset-elhárítással
kapcsolatos feladataink is. Mi gondoskodunk a vízkémiai adatlapok
és vízkibocsátási engedélyek kitöltésérõl is. Intézkedünk minden
olyan rendellenesség, vagy meghibásodás esetén, mely nem befolyásolja közvetlenül az erõmû biztonságát, mûködõképességét, vagy
nem igényel közvetlenül ügyeletes
mérnöki beavatkozást.

az erõmû üzemi állapotával kapcsolatban. Hozzá kell tennem,
hogy nekünk beavatkozási lehetõségünk nincs, az ügyeletes mérnök munkáját segítjük, õ hozza
meg a döntéseket és intézkedik a
további feladatokról.

– Hogy érzed, milyen kapcsolatot sikerült kialakítani a
kollégákkal, mennyire van
meg az összhang közöttetek?
– A szolgálatvivõi munkakörben
eltöltött 18 év alatt soha nem volt
jelentõs problémás eset, jó a kommunikáció és az együttmûködés
mind az ügyeletes mérnökkel, a vezénylõi személyzettel, mind pedig
a gépjármûvezetõ kollégákkal. Ez
nagyban hozzájárul a zökkenõmentes munkavégzéshez, hiszen
mindenki a tudása legjavát beleadva végzi a munkáját. Köztudott,
hogy az erõmûben mindenki tegezi egymást, ami szintén oldottabb
hangulatot idéz elõ. Errõl eszembe
jutott egy régi történet, amit szeretnék felidézni. Az üzembe helyezés
idején a kiépített telefonhálózat segítésével a különbözõ helyiségekben és berendezéseken dolgozó

– Szabadidõdet mivel töltöd
szívesen?
– Mivel kertes házban lakunk,
mindig van feladat a kert gondozásával, illetve a házunk karbantartásával. Nyáron naponta kerékpározok, illetve szívesen túrázok a
hegyekben a feleségemmel. Szeretem a téli sportokat is, így 1-1
hét az Alpokban a lányommal és a
barátaimmal kedvelt idõtöltéseim
közé tartozik.

– Családodról mesélnél egy
kicsit?
– Párom 1993 óta dolgozik az
erõmûben. Sokáig szakfordításokkal foglalkozó cégek képviseletét
vezette, ma már az Erbe Zrt. alkalmazottja. Jelenleg a mûszaki fõosztályon lát el titkárnõi feladatokat. Szereti, hogy munkája változatos, és nagyon jól érzi magát jelenlegi helyén.
Egy lányunk van, aki végzõs a
Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán. A szakdolgozat védésén már
túl van, jelenleg az államvizsgáján dolgozik. Némi erõmûves kötõdése már neki is van, hisz az
egyetemi gyakorlatát a jogi osztály
vezetõjének köszönhetõen az erõ-

- Az ügyeletes gépkocsivezetõkkel milyen a kapcsolatotok?
- Napi kapcsolatban állunk, és
nagyon jól ismerjük egymást. Délelõtt a csoportvezetõjük, Sóthy
György koordinálja õket, de az
összes többi esetben az ügyeletes
mérnök rendelkezik a négy autó
fölött. Mi vagyunk az operatív fõnökeik, hisz mi adjuk ki az utasítást, hogy mikor hova kell menniük. Induláskor és váltáskor kötelességük bejelentkezni, de ugyanúgy a célhelyszínen az utas felvételekor vagy kiszállításakor is.

- És most a szabadidõrõl! Van
hobbid, kedvenc idõtöltésed?
- Igazából nincs hobbim. Házunkhoz tartozik egy kis kert, és
ha nem is kell sokat metszeni vagy
ásni benne, azért ad elfoglaltságot.
Szeretek olvasni, zenét hallgatni,
és sportmûsorokat nézni a tévében. Tulajdonképpen a családdal
való együttlét is a hobbim.
- Lovásziné Anna -

kollégáknak folyamatosan kapcsolatban kellett lenniük, de a telefonbeszélgetések közben nem mindig
lehetett tudni, hogy ki van a vonal
másik végén, pontosabban, hogy
milyen korú. Így mindenki tegezte inkább egymást, s ez senkinek
sem okozott problémát (természetesen a vezérigazgató úr ez alól kivételt jelentett, õt magáztuk). Ez a
szokás a mi napig fennmaradt.

– Család, szabadidõ?
– Dunaszentgyörgyön élek feleségemmel, aki a helyi iskolában
tanít. Két gyermekem van, egy fiú
és egy lány, már mindketten befejezték felsõfokú tanulmányaikat,
s munkába álltak.
Szabadidõmben szívesen kirándulok, elsõdleges célom, hogy motorral bejárjam az országot, viszont a 19 magyar megye megismeréséhez még sok idõ szükséges. Útjaim során fényképeket is
készítek. Ezenkívül otthonomat és
annak környezetét szépítgetem,
kertészkedni szoktam, ha az idõjárás engedi.

– Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra

mûben töltötte. Az osztály valamennyi kollégájától sok segítséget
kapott a gyakorlati ismereteinek
megszerzéséhez.

– A jövõre nézve milyen terveid, céljaid vannak?
– A munkával - munkahellyel kapcsolatban nagy terveim nincsenek. Az általam felépített és vezetett csoport önállóságát, valamint munkájának minõségét
azonban mindenképpen szeretném megõrizni. Az ehhez szükséges támogatást az üvig vezetõitõl
a mai napig megkapom, és a jövõben is azért kívánok dolgozni,
hogy ez ne változzon, hiszen az
operatív szállítás így tudja elõsegíteni a hatékony termelést.
Jelenlegi egészségi állapotom
megõrzéséért szabadidõm nagyobb hányadát kívánom aktívabb
amatõr sporttal eltölteni. Szeretném bejárni országunk azon részeit, amelyek még ismeretlenek
számomra. Terveim között szerepel továbbá az Alpok számomra
eddig ismeretlen völgyeinek felfedezése is.

– Köszönöm az interjút!
T.-P.A.M.

2009. április

8

OSZTÁLYTABLÓ
Wenhardt János,
ügyeletes
gépkocsivezetõ

Péter László,
EIK-szolgálatvivõ

– Kedves János! Mikor, és hogyan kerültél az atomerõmûbe?
– Annak idején versenyszerûen kézilabdáztam, és sporttársaim, valamint edzõm invitálására
adtam be a pályázatomat az Erbe
szolgáltatási osztályára, ahol 1977.
január 1-jén álltam munkába elõször. Eleinte "GAZ" típusú gépkocsival kazánházi ügyeletet láttam
el, ezt követõen egy "UAZ" típusú
mikrobuszra kerültem, mellyel
szintén ügyeletes feladataim voltak. Az erõmû építéséhez éjjelnappal érkeztek a vagonok az egykori Szovjetunióból, volt, hogy napi 10-15 darab is. Késõbb tehergépkocsi-vezetõ voltam egy ideig,
majd az Erbe kirendeltségvezetõ-

– Az erõmû elõtt két másik cégnél is dolgoztam, ahol tervezéssel
foglalkoztam. Egyszer egy üzemlátogatás alkalmával jártam itt
Pakson, akkor megtetszett, amit
láttam. Késõbb hallottam, hogy
lehet az erõmûbe munkára jelentkezni, és 1984-ben szerencsét próbáltam.

– Mely területen kezdett dolgozni?

A pécsi Pollack Mihály Mûszaki
Fõiskola villamos üzemmérnöki
szakán diplomázott, majd 1985-tõl
az atomerõmûben dolgozik.

– Hogyan került ide Paksra,
hol dolgozott korábban?

Marosi József,
ügyeletes
gépkocsivezetõ

– 1985 januárjában álltam
munkába, abban az idõben szervezték azt a csapatot, akikbõl az
elsõ EIK-diszpécsereket képezték ki. (Akkor még ez volt a neve a munkakörnek, késõbb született a szolgálatvivõi elnevezés.) Az alaptanfolyamon kívül a
turbina- és a primer köri gépész
tanfolyamokat is el kellett végeznünk, hogy munkába állhassunk.
Így kerültem ide 25 évvel ezelõtt, és azóta ebben a munkakörben dolgozom.

– Kedves Józsi! Mikor, és hogyan kerültél az atomerõmûbe?
– 1978-ban kerültem az atomerõmûbe, közvetlenül az ipari iskola elvégzése után. Négy évig
központifûtés-szerelõként építkezésen dolgoztam egy nagy beruházó vállalatnál.

– Mióta dolgozol ügyeletes
gépkocsivezetõként?
– 1982-ben munkahelyet váltottam, így jutottam a paksi atomerõmû szállítási osztályára. Húszévesen mint ügyeletes gépkocsivezetõ
az „öreg” pilóták között, óriási
megtiszteltetés volt. Kitûnõen mûködött a kollektíva, nem csak a
munkahelyen, a magánéletben is.

jének sofõrje 3 évig.
1986-tól a PAV beruházási igazgatóságán, az anyag osztályon voltam gépkocsivezetõ. Itt közel 10
évig dolgoztam anyagbeszerzõként. Jártam az ország minden részét, napi több 100 kilométert autózva. 1996-ban új céghez, az
ATOMTRANSZ Kft.-hez kerülésemmel együtt megkezdõdött a
"kft.-s korszakom" is. Ennek - a
kollektíva szempontjából - voltak
olyan negatív hozadékai, például
széthúzás, amelyek elõtte ismeretlenek voltak számomra.

– Mióta dolgozol ügyeletes
gépkocsivezetõként?
– 2001-ben következett az újabb
kft., az Atomix, ahol jelenleg is mint

– Az elmúlt idõszakban milyen személyi változások történtek?

ügyeletes gépkocsivezetõ dolgozom.

– Mesélnél a munkádról?
– Az ügyelet a PA Zrt. üzemviteli igazgatóságára került. Jelenleg egy Opel mikrobusszal dogozom folyamatos munkarendben,
12 órás váltómûszakban. A munka zöme az erõmû biztonságos és
hatékony termelése miatt beszállítandó karbantartó és mûszaki
személyzet fuvarozásából áll.
Emellett egyéb, az erõmû mûködésének érdekét szolgáló szállításokat is végzünk. A munkánkat az
Erõmû-irányító Központ diszpécserei, illetve a csoportvezetõnk
koordinálja. Az üzemviteli osztályon a munkánkat megbecsülik,
nagyon jó a kapcsolatunk.

Abból a társaságból, amely
1985-ben alakult és az elsõ generációs diszpécsereket foglalta
magába, csak ketten vagyunk itt,
a többiek már nyugdíjba vonultak vagy más beosztásba kerültek. Az elmúlt két és fél évtized
alatt két mûszakban dolgoztam,
korábban a "D", jelenleg a "C"
mûszakban. Ez utóbbi változtatás nem okozott számomra problémát, sikerült jól beilleszkednem a kollégák közé.

tésû, még 1987-ben alakították ki.
Itt is minden szolgálat mûszakváltással kezdõdik. Az elõzõ mûszak
szolgálatvivõjétõl át kell venni a
munkát, tõle kapunk tájékoztatást
az elmúlt idõszak fontos eseményeirõl és a folyamatban lévõ feladatokról. Az erõmû általános állapotával, a blokkok technológiai
helyzetével kapcsolatban minden
információval rendelkeznünk kell
munkába álláskor nap mint nap,
ebben egyrészt az átadó kolléga, a
sémafal, a számítógép és az egyéb
technikai eszközök nyújtanak segítséget.

– Bemutatná röviden a
munkáját?

– A napi munkából mely feladatokat emelné ki?

– Természetesen az idõk során
ez a tevékenység is változott. Jelenleg az ügyeletes mérnök közvetlen irányítása alatt (operatív és
nem szervezeti értelemben véve)
tevékenykedünk. Az Erõmû-irányító Központ tulajdonképpen a
blokkvezénylõhöz hasonló felépí-

– Kezdeném azzal, hogy ami
miatt a köznapi szóhasználatban
még mindig diszpécsernek hívják ezt a munkakört, az abból
adódik, hogy az ügyeletes gépjármûvezetõk irányításának, a lakáskészenlétes kollégák be- és
hazaszállításának szervezése-ko-

Papp Gyula személye emberileg és
szakmailag is garancia volt erre. Õ
volt a szállítási osztály vezetõje.
Négy évvel késõbb egy hosszúra nyúlt pályamódosítás következett, személygépkocsi-vezetõként
folytattam. A szállítási osztályon
bekövetkezett változások és egyéb
szervezeti átalakítások következményeként 2000-ben újra az ügyeletben kötöttem ki. Jelenleg is itt
dolgozom.

operatív szállítási csoportvezetõ
által koordinált szállítási tevékenység ellátása a nap huszonnégy órájában. Ehhez igazodik a
munkarendünk is, 12 órás váltásokkal dekád rendszerben dolgozunk, vagyis három napot nappal, hármat éjszaka, utána van
hat nap pihenõ. Az éjszakai mûszakhoz annyit hozzáfûznék,
hogy megszokni szerintem nem
lehet, csak csinálni. Nagyon fárasztó tud lenni.

– Mesélnél a munkádról? Milyen idõbeosztásban dolgoztok?
– Fõ tevékenységünk szorosan
az üzemvitelhez kapcsolódik.
Munkánk az Erõmû-irányító Központ diszpécseri szolgálat és az

– Ilyen munkakörben elengedhetetlen a vezetés szeretete, nem?
– Minden fiú szeretne sofõr lenni, aztán lassan az idõ folyamán

Bár úgy tudom, hogy Paks
vonzáskörzetében közlekedtek csak, véleményed szerint
változott a közlekedési morál
az elmúlt években?
Tapasztalatom szerint az utakon a közlekedési morál nem
rossz, de vannak kirívó esetek,
amik szerintem régen is voltak,
csak ma nagyobb a forgalom. A
sok jármû, a rossz utak és a streszszes élet a balesetek fõ okozója. Én
nagyon szeretek vezetni, és vezetés közben vagyok a legnyugodtabb.

– Szabadidõdet mivel töltöd
szívesen?

1981 óta vagyok nõs. Feleségem
paksi származású, és egy fehérnemû-készítõ üzemben dolgozik. Három gyermekünk van. Mindhárman befejezték tanulmányaikat,
csak nehezen tudnak elhelyezkedni. Várjuk már az unokák érkezését,
illetve reméljük, hogy a munkánkban is találunk még sok örömet.

– Köszönöm az interjút!

ordinálása a mi egyik fõ feladatunk. Az esetek többségében ez a
feladat a délutános mûszakban,
illetve a fõjavítások idején csúcsosodik ki.
Érdekességként említeném
meg azt a speciális helyzetet is,
hogy a napi munkavégzés során
az operatív és a szervezeti hierarchia többször keresztezi egymást.
Itt az EIK-ban az ügyeletes mérnök közvetlen beosztottjaiként tevékenykedünk, az õ koordinálásával végezzük a munkánkat, bár
szervezetileg nem egy osztályhoz
tartozunk.
Fontos a Mavirral való kapcsolattartás is. Ez azt jelenti, hogy mivel a blokkok teljesítményadatait
a teherelosztóban is látják, ezért
szükséges a változtatásokkal kapcsolatban egyeztetni velük. Például a blokkteljesítmény csökkentésének igénye esetén (amikor nincs
szükség olyan nagy mennyiségû
villamaos energia elõállátására,
mert a nagyfogyasztók országos

szinten nem igényelnek annyit) a
Mavirtól közvetlenül az EIK-ba érkezõ jelzés alapján értesítjük ki a
blokkvezénylõi személyzetet a
tennivalókról.
Végül, a Baleset-elhárítási Szervezet által vezényelt gyakorlatoknak is aktív közremûködõi vagyunk.

kinövik. Nekem nem sikerült "kinõni", és a mai napig nagyon szeretek vezetni. A volán mögött megnyugszom, és annak ellenére, hogy
veszélyes szakmáról beszélünk,
változatos és szép is tud lenni.

– Szabadidõdet mivel töltöd
szívesen?
– Családi házban lakom, így
mindig akad tennivaló. Ha idõm
engedi, szívesen megyek horgászni. Szeretek olvasni, de ezt a szeretetet a szemüveg nagyban korlátozza. Van egy kiskutyánk, rettenetesen nagy mozgásigénnyel, így
a napi egy óra séta kötelezõ. Szeretem a focit, szinte minden hazai
meccsre kimegyek.

28. Szoftvertechnológiai Fórum

Elsõ alkalommal 2009. március 30-án a
Budapesti Mûszaki Egyetem automatizálási és alkalmazott informatikai tanszék dr.
Charaf Hassan libanoni származású egyetemi docens vezette mobil csoportja, mely tizenkét éve alakult. Négy éve alakult meg a
Mobil Innovációs Központ, mely lehetõvé
teszi a szerteágazó elmélyedt kutatást, fejlesztést. Számtalan ipari felkérésük van fõleg a NOKIA cégtõl - elismert szabadalmaik vannak a témában. Az átlagéletkoruk 35
év alatti - szinte egyidõsek a technikával. Kihasználják e gyorsan fejlõdõ iparág szívó
hatását, a diákokat is bevonják a tanszéki
munkákba, fejlesztésekbe.
Mivel a korszerûbb mobil eszközök, az
okos telefonok és a PDA-k már a 4-5 évvel
ezelõtti PC-k tudásával rendelkeznek, sok
alkalmazást ültethetnek át a robosztusabb
testvérrõl. A hírek szerint az SAP egyes ré-

Alkalmazásfejlesztés korszerű mobil eszközökre
A mobiltelefonnal mint õrzés-védelemi
rendszerelemmel díjat nyertek Amerikában. Mindig probléma volt, hogy nem egyformák a mobilkészülékek paraméterei, így
minden alkalmazást külön-külön meg kellett írni mindegyikre. Készítettek olyan
programot, melynek,
ha megadják az alkalmazás leírását XMLben, akkor kigenerálja
a letöltendõ kódokat Java, Microsoft, Symbian
nyelvekre. Ezt továbbfejlesztik modell alapúra, hogy az XML-t se
kelljen ismerni, a
nyelvkészletet meg kiegészítik az újonnan

– Családodról mesélnél egy
kicsit?

– A hobbim a szõlõ és a kertészkedés. Van saját szõlõm, préshá-

Új állomásához érkezett ez a rendezvénysorozat - most a sikeres hazai mûhelyeket mutatják be sorban.

szeit most írják át, hogy fussanak majd mobiltelefonokon is. Az általánosan alkalmas
programozási nyelv a Java, de a Windows
Mobil, a Linux, a Symbian mellett a Qt, a
Google Android és az iPhone programnyelveken is írnak alkalmazásokat.
Ezen bevezetõ után Ekler Péter, Kelényi
Imre és dr. Forstner Bertalan bemutatta néhány fejlesztésüket. Ezek közül szinte legegyszerûbb, csupán ujjgyakorlat a mobiltelefon web-kamerakénti használhatóságát
megoldani. Ha veszélyben érezzük magunkat vagy eltévedtünk, akkor a telefonon
csak meg kell nyomni egy gombot, mint a
gyorshívásnál, és a készülék a szerzõdött
helyre elküldi azonosítónkat a GPS-koordinátákkal együtt - s már meg is vagyunk
mentve.

zam, ahol borászkodással foglalkozom. Emellett szeretem a sportot, rendszeresen járok városunk
csapatainak mérkõzéseire, legyen
az foci, kosárlabda, esetleg kézilabda.

kifejlesztettekkel (Qt, Android stb.). Tananyagot fejlesztettek, melyet a diákok elérhetnek mobil eszközeikkel. Néha még a házi feladatot is azon kell beküldeni, ami
mondjuk egy szituációs játék.
Az egyik legnagyobb kutatási területük a
mobilkészülékek szociális hálózatalkotása.
Például a baráti társaságok, iskolatársak,
sportrajongók stb. hasonló érdeklõdési körû
csoportjai. Adataikat megoszthatják egymás
között központi szerver nélkül is a különbözõ Torrent programok segítségével. Elfoglalt
üzletemberek közötti találkozót szervez meg
- talán jobban, mint egy titkárnõ - a Meet You
There (Myth), mely a két mobilkészülék egymás közt megosztott naptári bejegyzései és
feldolgozott szokások alapján ajánlja meg a
találkozó lehetséges idõpontjait.

T.-.P.A.M.

– Mennyire lehet hozzászokni a mûszakozáshoz?
– Azt gondolom, hogy 25 év alatt
már jócskán volt idõ megszokni ezt
az életformát, aki ezt a változó jellegû munkaidõ-beosztást nem bírja, az nem is tud ennyi idõn keresztül ilyen munkakörben dolgozni.

Szabadidõ eltöltése? Hobbi?
– Van egy motorom, amikor az
idõjárás engedi, szívesen megyek
vele kirándulni. Ezenkívül szeretek zenét hallgatni, elsõsorban a
klasszikusokat kedvelem.

– Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra

– Családodról mesélnél egy
kicsit?
– Nõs vagyok, feleségem is az
erõmûben dolgozik, igaz nem régóta. Van egy huszonötéves lányom, aki Pakson, egy autókereskedésben dolgozik.

– Jövõbeli terveid, céljaid?
– Az egészségem maradjon
meg, erre kérem a jó Istent minden nap. Ha egészség van, a többi
dolog már gyerekjáték. Dolgozom
tovább, hisz nyugdíjig még van
egy pár kilométer vissza.

– Köszönöm az interjút!
T.-P.A.M.

Most legnagyobb kihívás számukra, hogyan takarékoskodjanak az eszközök energiájával, mikor kapcsolódjanak a hálózatra,
mikor teremtsenek kapcsolatot, a kevesebb
energiát fogyasztó Bluetooth-on keresztül.
Az energiatakarékosságot már odáig fokozzák, hogy kihasználják azt, hogy a proceszszor bizonyos utasításokat kisebb feszültségen is végrehajt. A feladat részleteknek
megfelelõen állítják a tápfeszültséget.
Az Intel már bejelentette "atomic" processzorát, mely rétegvastagsága miatt kevesebb energiát fogyaszt mûködése közben.
A mostani készülékek 3 órányi aktív üzemet
bír. Bizonyos alkalmazásokat (letöltések)
csak a másik mobil eszközünkben (az autóban) használhatjuk korlátlanul (a töltõn).
Nem sokat várat magára az a mobil eszköz,
mely átveszi majd a PC funkcióit is, miközben
kisebb lesz a jelenlegi telefonnál. Ha sikerül
az asztalon megállítani tollunkat, az kivetíti a
klaviatúrát, melyen az adatokat bevihetjük, de
egérként is szolgál, és ellenõrizhetjük az eredményt a falra kivetített képen.
gyulai
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Lezárult az önértékelés
A Biztonsági és Minõségirányítási
Bizottság a 2009. március 19-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg a Paksi
Atomerõmû Zrt. 2008. évi önértékelési jelentését. Az alábbiakban tájékoztatást adunk az önértékelés legfontosabb megállapításairól.
Az éves önértékelési folyamat lefutásával, illetve összeállásával tervszerûen záródik az ún. PDCA-ciklus az egyes folyamatok és a teljes vállalati mûködés, illetve vállalatirányítás síkján. Az önértékelési folyamat és a jelen vállalati szintû értékelés a PDCA-elvnek megfelelõen a tervezett és rendszeres javítás által megvalósuló folyamatos fejlõdéshez, a vállalati
mûködés minden szintjén megvalósítandó egyre jobb minõséghez hivatott hozzájárulni. Az alapelv tehát a tervezés
(Plan); cselekvés, bevezetés (Do); ellenõrzés (Check); beavatkozás, visszacsatolás
(Action) tevékenységeinek szisztematikus elvégzése a mûködés minden szintjén és szegmensében, ezáltal fokozatos,
de állandó tendenciájú javulás elérése.
Az önértékelés legfontosabb szempontja a 2008. január 1-jén hatályba lépett integrált irányítási rendszer értékelése az elmúlt évi "éles helyzetben" való mûködtetés
tapasztalatainak tükrében. Az integrált irányítási rendszerben való mûködés elsõ évének megítéléséhez elsõ sorban a tényszerû adatok biztosítanak információt. Ezeken
mindenekelõtt az OAH-értékelések, a belsõ auditok és az eseménykivizsgálások
megállapításai, valamint a számszerû mutatók alakulása értendõk. A tényadatok
mellett azonban nem zárható ki az intuícióknak nagyobb teret engedõ, például a
szakmai megérzésekre hagyatkozó megközelítés sem. A tényszerûségeket nézve kijelenthetõ, hogy nem merült fel rendszerszintû probléma. Sem a hatósági, sem a
belsõ vizsgálatok nem rögzítettek ilyen jellegû megállapítást, és a mutatók - minde-

nekelõtt a biztonsági mutatók - alakulásában sem azonosítható rendszerszintû
problémára utaló tendencia.
Az általánosságban operatív
szintûnek nevezhetõ kisebbnagyobb fennakadások számának növekedése természetesnek mondható a kezdeti idõszakra való tekintettel,
minthogy egy új rendszer
lappangó problémái az átmeneti szakaszban kerülnek legnagyobb mértékben felszínre. Az "Alapvetõ biztonsági üzenetek"
5. pontja szellemében - "Ne élj együtt a hibákkal!" - ismételten felhívjuk ezen operatív szintû fennakadások kapcsán is a figyelmet a bejelentõrendszerre. A bejelentõrendszer minden munkavállalónak rendelkezésére áll, hogy javaslatait, észrevételeit - a szakmai eljárásokban és utasításokban szabályozott "szolgálati" útvonalak
mellett is - megtehesse.
A folyamatok száma relevánsan csökkent a régi szabályozási rendszer eljárásrendjeinek számához képest, ám a korábbi eljárásrendek gyakran végrehajtási utasításokként jelennek meg az új
rendszerben, egy-egy jelenleg funkcionáló folyamat eljárásrendje alá sorolva.
A vizsgált idõszak elé kitûzött célok
kezelése (a célok operatív szintû lebontása a stratégiai célkitûzésekbõl, valamint teljesítésük) terén elõrelépés, illetve a gyakorlattá válás jelei figyelhetõk
meg a 2007. évi önértékelésekbõl tükrözõdõ viszonyokhoz képest. Mindazonáltal további jobbításnak is teret ad az,
hogy az új mûködési rendszer az SZMSZ szerinti, szisztematikus feladatok elvégzésén túlmenõen nagyobb hangsúlyt
fektet a korábbiaknál a változó környezeti feltételekhez igazodó stratégiai célkitûzések lebontására.
A folyamatok és a szervezetek felé
meghatározandó célok lebontásához a -

portálon jobbára elérhetõ - stratégiai dokumentumok (jövõkép, politikák, stratégiák stb.), akcióprogramok és mutatók
szolgálnak alapul. Az elõirányzott célokat kell egyfelõl lebontani operatív szintekig úgy, hogy a végrehajtók számára
értelmezhetõ feladatokként jelenjenek
meg. Másfelõl a szóban forgó célok teljesítésének értékelését az igazgatósági és
alrendszer szintû önértékelések alapvetõ tárgyaként kell tekinteni. Ennek keretében mindenekelõtt az illetékességi körbe tartozó számszerû mutatókat kell értékelni, de - lehetõség szerint - a vonatkozó szöveges célkitûzésekre (pl. a jövõképben, politikákban rögzített irányelvekre) is ki kell térni.)
A 2008. évre tervezett valamennyi belsõ audit végrehajtásra került, éves auditprogram évközi módosítása nem vált
szükségessé. A belsõ auditok mellett az
akkreditált laboratóriumok mûködése,
valamint a tanúsított környezetirányítási rendszer és az új integrált irányítási
rendszer kapcsolatának vizsgálatai is
megtörténtek. Rendszerszintû nemmegfelelõség nem merült fel.
A belsõ auditoknak kiemelt jelentõséget adott az elmúlt évben, hogy az integrált irányítási rendszer célirányos vizsgálata révén közvetlen információt szolgáltattak annak "bejáratódási" idõszakáról.
Az auditok folyamatorientáltan szervezõdtek. Lebonyolításuk során kiemelt
szempont volt az auditált folyamat új mû-

Munkavállalói fórumot tartott
a biztonsági igazgatóság

ködési rendbe való illeszkedésének vizsgálata, illetve a bevezetés óta eltelt kezdeti idõszak tapasztalatainak és a változásból fakadó esetleges hiányosságoknak a felszínre hozása. A belsõ auditok
sem tártak fel rendszerszintû problémát.
A helyszíni vezetõi bejárások tapasztalatainak gyûjtésére és hatékonyabb
hasznosítása érdekében a legutóbbi
WANO-felülvizsgálat nyomán döntés
született a tapasztalatokat rögzítõ adatbázis kialakítására. A helyszíni vezetõi
bejárások módszertani megalapozására
2008 õszén egy WANO TSM (Technical
Support Mission) képzési program zajlott le. A képzés a meglévõ gyakorlatunkhoz és tapasztalatunkhoz képest több
hasznosítható módszertani újdonsággal
szolgált. A tapasztalatok felhasználása a
már specifikálás alatt álló informatikai
támogatás kialakításakor megtörténik.
A 2007. évi tapasztalatok hasznosítása az önértékelési ûrlapok "Korábban elhatározott stratégiai célok teljesülésének
értékelése" címû formalizált fejezet kitöltése szerint megtörtént. Összességében megállapítható, hogy a végrehajtói
szinten kitûzött feladatok túlnyomó többsége elkészült, illetve elõrehaladott állapotban van.
Az éves önértékelés eredményeként a
szükséges feladatok kiadása az elkövetkezõ idõszakra igazgatósági és alrendszer szinten megtörtént.
Összefoglalóan megállapítható, hogy
az operatív (szervezeti egység és folyamatgazda) szintû önértékelések pozitív
összképet adnak arra nézve, hogy a bevezetett új integrált irányítási rendszer
betölti funkcióját, nem merült fel olyan
rendszerszintû probléma, ami azonnali
átfogó intézkedést igényelne. A változások kiterjedtsége és súlya a változáskezelési politikában rögzített elvek következetes alkalmazását igénylik.
Prancz Zoltán

Új vezérigazgatója van az MVM Informatika Zrt.-nek
Számos elfoglaltsága ellenére fogadott paksi irodájában.
– Kérem, mondjon
pár szót magáról.
– Budapesten születtem 1959 nyarán,
iskoláimat is a fõvá- Kónya Attila
rosban végeztem. vezérigazgató
Mûszakinak induló
pályáról fordultam az akkor még gyerekcipõben járó, de egy fiatal mérnökpalánta számára rendkívül izgalmasnak tûnõ informatika felé.

Tapasztalatokban gazdag pályafutásom során megfordultam az informatikai piac mindkét - megrendelõi és
szállítói - oldalán, értékes tudást szerezve mindkét oldal problémáiról és
szemléletérõl. Voltam nagyvállalatok
informatikai vezetõje, dolgoztam informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégek
vezetõ munkatársaként, szerzõdéses
projektvezetõként, konzulensként, fejlesztõként, a szakma szinte minden
lépcsõjét bejárva. Dolgoztam Angliában, Svájcban, Németországban és
Ausztriában. A még járatlan utak, az
új, izgalmas technológiák érdekeltek,
így kezdtem el az elsõk között az akkor

még COCOM-listás IBM AS/400-as
megoldásokkal, majd egy szûk évtizeddel késõbb az új irányt nyitó döntéstámogató technológiákkal foglalkozni. Szakmai karrierem során, ahogy
gyûltek a tapasztalatok, fokozatosan
mozdultam el a projektvezetõi, vezetõi
feladatok felé.
Vezetõként személyes habitusom
okán is az együttmûködõ, informatív
stílus híve vagyok, akinek fontos a
progresszív, jó hangulatú munkahelyi
légkör. Az idei év elején vettem át az
MVM Informatika Zrt. vezetését.

Öt gyermekem van, négy fiú és egy
lány - elváltam, a gyerekek az édesanyjukkal Berlinben élnek, így sajnos
csak az iskolai szünetben látom õket.
Második feleségemmel Piliscsaba és
Tinnye között egy vadregényes dombtetõn álló gerendaházban élek. Ez a
kirándulóutaktól távol esõ terület, nyulak, õzek, fácánok a legközelebbi szomszédaink. A természetjárás mellett az
irodalom, színház és a képzõmûvészet
érdekel, tagja vagyok egy szabad mûvészeti iskolának.

– Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánunk új munkahelyén!

– Család, gyerekek, hobbi?

gyulai

Közbeszerzési törvény - a 25. menet
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) újabb módosítására került
sor, az elmúlt öt évben immárom
huszonötödik alkalommal.
A változtatások legfõbb célja az átláthatóság javítása és a visszaélések lehetõségének csökkentése. Egyéb módosítások is történtek: a beszerzési eljárások megindításának feltételeit, az új
jogorvoslati irányelvek átvételét, a körbetartozások további kezelését, valamint a kis- és középes vállalkozások támogatását tekintve, az eljárás egyszerûsítése és gyorsítása érdekében, a
gyakorlati tapasztalatok beépítésével.
A társaságunk mûködését érintõ
közbeszerzési ügyeket figyelembe véve
a belsõ szabályozások módosítása is
szükségessé vált az érintettek tájékoztatásával együtt. Az országgyûlés tavaly év végi döntésének értelmében a
Kbt.-módosítások 2009. április 1-jétõl
2010. július 1-jéig bezárólag négy fõ
lépcsõben lépnek hatályba. Errõl tartott
tájékoztatót Szél István (logisztikai fõosztály, kiemelt beszerzési csoport) hivatalos közbeszerzési tanácsadó.
A 2009. március 23-án a TLK-ban

megtartott tájékoztatón elhangzottakat öt pontban röviden összefoglaltuk:

1. A beszerzési eljárások megindításának
feltételei között szerepel, hogy az igény
megfogalmazását követően el kell határolni, hogy a szerződés annak tárgyát tekintve közbeszerzés-köteles vagy sem.
Egy eljárás indításához minden szükséges engedélyt be kell szerezni, sőt az
anyagi fedezet rendelkezésre állásáról is
meg kell bizonyosodni (még a teljesítés
időpontjában is). A hirdetmények ellenjegyzése minden esetben kötelező, s ha
az nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készül el, bírságot von maga után.
2. Az átláthatóság és a visszaélések lehetőségének csökkentése érdekében úgynevezett átláthatósági megállapodást lehet kötni
egy független harmadik féllel, aki monitorozza az eljárást és eltérések esetén figyelmezteti a szereplőket. Mivel a tájékoztatási kötelezettséget is kiszélesíti a törvény, ezért szinte valamennyi írásos dokumentumot nyilvánosságra kell hozni, nemcsak a közbeszerzéssel kötött szerződéseket, hanem a nyertessel a Ptk. szerint kötött egyéb szerződéseket (beleértve a nyertes anya- és leányvállalataival kötötteket is). A Kbt. kartellgyanú
esetén a Gazdasági Versenyhivatal felé
történő jelzési kötelezettséget ír elő.

3. A kis- és közepes vállalkozásokat oly módon segíti az új szabályok bevezetése, hogy
magyar nyelvű felhívás, dokumentációk és
ajánlattétel biztosítását teszi kötelezővé.
Továbbá meghatározták azt is, hogy a szerződés 50%-át az ajánlattevőnek, ill. a közös
ajánlattevőknek kell teljesíteni.
4. Az eddigi eljárási gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve is történtek változások: a kizáró okok utólagos igazolásának
lehetőségét vezeti be a törvény, s emellett
az eredménytelenség újabb esetköreit
definiálja (eredménytelen az az eljárás,
ahol több ajánlatot nyújtottak be, de csak
egy érvényes ajánlat van (kötelező), ha
csak egy ajánlat érkezett a felhívásra és
az érvényes (válaszható). Amennyiben az
ajánlattevők projekttársaságot alapítanak, akkor az erre vonatkozó szabályoknak is eleget kell tenniük (pl. előírt a tulajdonosi kör, a jogi forma, minimális alaptőke és tevékenységi körök, a tagok felelőssége pedig egyetemleges).
Az új szabályok értelmében fokozatosan
át kell térni az elektronikus hirdetményfeladásra, az egész eljárás elektronikussá tétele gyorsítani fogja a folyamatot és
a felkészülést is, ezzel szemben a szerződéskötési moratórium időtartama
hosszabb lesz az előzetes vitarendezés

és a jogorvoslat miatt.
5. Végül az új, különös egyszerű eljárás
bevezetésével a nemzeti rezsimben
egyes eljárások, mint például az időszakos előzetes tájékoztatóval induló tárgyalásos és a tárgyalásos, megszűnnek vagy
korlátozódnak. Az új, egyszakaszos eljárás rövidebb idő alatt lebonyolítható.

Összességében az új Kbt.-vel kapcsolatban elmondható, hogy a több mint
400 paragrafusból 100 változott. Néhány
év alatt borzasztó sok módosítás történt,
a jelenlegi is négy idõpontban lép hatályba. Az ajánlatkérõk számára szigorúbb
elõírásokat tartalmaz, ezzel együtt a jogkövetkezmények is súlyosbodnak, a kiszabható bírságok korlátai megszûnnek. Az ajánlattevõk számára viszont
könnyítéseket hoz, akár a magyar nyelvû dokumentáció és felhívás biztosítására, akár az utólagos igazolási lehetõségre gondolunk. Pozítivumként meg kell
említeni, hogy az új, különös egyszerû
eljárás a nemzeti rezsimben két hónap
alatt lebonyolítható lesz, ez korábban jóval több idõt vett igénybe. A teljes eljárás elektronikussá tétele korszerûbbé
teszi a rendszert, s egy új munkakultúra fog kialakulni – mondta Szél István.
Gyöngyösiné Nyul Petra

A biztonsági igazgatóság 2009. március 11-én
rendezett munkavállalói fórumán Radnóti István
igazgató köszöntötte a munkavállalókat. Fõ vonalakban vázolta az erõmû 2008-as eredményeit,
köztük szólt a múlt év 14 818,5 GWh energiatermelésérõl, a négy blokk évközi üzemmenetérõl.
A biztonságról - mint fõ célkitûzésrõl - szólva
hangsúlyozta, hogy egyértelmû javulás mutatkozik a biztonsági kultúra területén. A múlt évben
egy INES 1 besorolású esemény történt, MÜSZsértés pedig nem fordult elõ. Beszámolójában
igazgató úr tájékoztatást adott a sugárvédelmi
adatok, a munkabalesetek, a jelentésköteles események számának alakulásáról. A 2008-as év fõ
feladatainak értékelésekor kiemelte a 2. és 3.
blokk teljesítménynövelését, az IBF, a VBJ és az
üh-program hatósághoz való benyújtásával kapcsolatos feladatokat, a PassPort TN dozimetriai
modul bevezetését, az új mûködési modell bevezetését és a Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer
munkahelyi és technológiai részének rekonstrukcióját az egyes kiépítésen. A 2009. év fõ feladataként jelölte meg a blokkok biztonságos üzemeltetését, a szállítók helyszíni tevékenységének
felügyeletét, a három utas kommunikációt, a teljesítménynövelési program befejezését, az új
Nukleáris Biztonsági Szabályzat kidolgozásában
való részvételt és a PassPort verzióváltásban történõ közremûködést.
Bajsz József fõosztályvezetõ a fórumon a
minõségfelügyeleti fõosztály múlt évi tevékenységérõl és idei terveirõl számolt be. Többek között
érintette a mûszaki-biztonsági felülvizsgálatok
vállalkozásba adásával, a PassPortban nyilvántartott hatósági feladatokkal, az anyagvizsgálatok
szakmai ellenõrzésének megoldásával, a radiográfiai laboratórium létesítésével és a belsõ auditok szerepének növelésével kapcsolatos feladatokat. A 2009-es év célkitûzései között az üzemidõhosszabbításhoz és az Ideiglenes Biztonsági Jelentéshez kapcsolódó terveket emelte ki.
Tóth János fõosztályvezetõ a biztonsági fõosztály 2008. évi értékelését tartalmazó beszámolóját a biztonsági mutatók ismertetésével kezdte,
majd a normál üzemmenet, az üzemeltetés biztonsága, a biztonság iránti elkötelezettség és a biztonsági színvonal ismertetésével folytatta. A 2009-es
év feladata kapcsán többek között kitért a leállási Állapotorientált Kezelési Utasítások kidolgozásában való közremûködésre, a Mûszaki Üzemeltetési Szabályzat "kis" és komplex felülvizsgálati
munkáiban történõ részvételre. Említést tett a 3.
blokki jelentõs átalakításokról, a SOL-elemzésekrõl, a NAÜ safeguards tanfolyamáról, a
kivizsgálási feladatokról, a beszállítók és az operatív kommunikáció ellenõrzésérõl.
Volent Gábor ipari biztonsági fõosztályvezetõ a
2008-as év fõbb mutatói kapcsán többek között
szólt a BESZ-oktatások, a munkabalesetek és tûzesetek számáról, a környezetvédelmi hatóság felé
jelentésköteles rendkívüli környezetszennyezési
eseményekrõl. Kiemelte a MVM egységes kártyarendszerének bevezetését, a KIR okirat-megújító
auditot, az egységes digitális rádió rendszerben
történõ veszélyhelyzeti kommunikációt, valamint
a PA Zrt. telephelyen mûködõ tagcégek ipari biztonsági felelõsségeinek elhatárolását. A 2009. év
kapcsán az IBJ-bõl és üh-ból adódó feladatokat, valamint a szervezeti egységekre vonatkozó feladatokat ismertette, mint például a fegyveres biztonsági õrség szolgálatellátásával, az egyéni védõeszközökkel, az országos nukleárisbaleset-elhárítási
gyakorlatra való felkészüléssel kapcsolatos tennivalókat.
Varjú Béla üzemvezetõ a sugárvédelmi osztály
beszámolóját a 2008. évi kiemelkedõ feladatainak értékelésével kezdte. Szólt az új dozimetriai
vezénylõrõl, az éves kollektív dózisok és az éves
egyéni maximális dózisok alakulásáról, a fõjavítások kollektív dózisairól. Ismertette a kibocsátásés környezet-ellenõrzéssel, valamint a lakosság
sugárterhelésével kapcsolatos adatokat. Az osztály 2009. évi kiemelkedõ feladatai közt említést
tett a Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer rekonstrukciójáról, a PassPort-verzióváltásról és a PQD
modul bevezetésérõl, az új ALNOR TLD üzembe
helyezésérõl, a radioaktívhulladék-minõsítõ berendezéssel és a terjedésszámító szoftverrel kapcsolatban adódó feladatokról.
Szabó Béla, a PA Zrt. Munkavédelmi Bizottságának elnöke a szervezeti egységek beszámolóját
követõen rövid tájékoztatást adott a múlt év végén
megválasztott bizottságról és a munkavédelmi
képviselõk feladatairól.
A fórum zárásaként Brezovszki János, a munkavédelmi bizottsági tagja mutatkozott be, és egyben kérte a fórum résztvevõit, hogy mint a biztonsági igazgatóság munkavédelmi képviselõjének, jelezzék felé munkavédelmi jellegû észrevételeiket.
Lovásziné Anna
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50 éves a Budapesti
Kutatóreaktor

2009. április

A paksi atomerõmû bõvítésének lehetõségei

A szakértelem fenntartásához
szükség van a magas színvonalú
kutatás-fejlesztésre!
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
székházában 2009. március 25-én tartották
az MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézet
(AEKI) kutatóreaktorának 50 éves jubileuma alkalmából rendezett megemlékezést.
A Budapesti Kutatóreaktort (BKR) napra pontosan 50 éve, 1959. március 25-én
helyezték üzembe. A KFKI AEKI igazgatója, Gadó János felvezetõjében jelezte,
megtisztelõnek érzi a nagyszámú megjelent kolléga érdeklõdését. Elmondta, hogy
az AEKI 1992-tõl az MTA önálló intézete.
Szerinte a szakma két fõ jövõbeli feladata
az új atomerõmûvi blokkok elõkészítése
és az atomerõmûvek új generációjának
kifejlesztése. A Magyar Posta jubileumi,
hatodik színében hõre változó színû jubileumi bélyeggel emlékezett meg az eseményrõl, amelyet Szivi László vezérigazgató-helyettes mutatott be. Pálinkás József,
az MTA elnöke elmondta, a BKR jelentõs
kutatási tevékenységet indított el, és nagymértékben hozzájárult, hogy a paksi
atomerõmû a világ egyik legbiztonságosabb atomerõmûve lehessen.
Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter szerint példaértékû a kutatóreaktor sikeres mûködése, ami jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy
ma Pakson atomerõmû üzemelhet. Kifejezte, hogy a szakértelem fenntartásához
fiatalokat kell képezni, és szükség van a
magas színvonalú kutatás-fejlesztésre.
Molnár Csaba közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter megemlítette, hogy a
XX. században a BKR hozzájárult ahhoz,
hogy ne csak megismerjük, de napi életünk
részévé tegyük az atomenergiát.
Pál Lénárd akadémikus élvezetesen
emlékezett vissza arra az 50 évvel ezelõtti estére, amelyen 21 óra 59 perckor új
korszak kezdõdött a magyar fizika történetében. Az ehhez vezetõ szakmapolitikai folyamat valójában korábban, 1955ben elkezdõdött, és a kutatóreaktor beszerzését eredményezte az egykori Szovjetunióból. Nagy figyelmet fordítottak a
minõségbiztosításra. A gondosság, a körültekintés a biztonsági filozófia fontos
része volt. - A jelen megköveteli, hogy fordulat következzék be a nukleáris kultúra elfogadtatásában - mondta. - Szükség
van a profitot nem termelõ alapkutatásokra - tette hozzá.
Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt.
frissen kinevezett vezérigazgatója háláját
fejezte ki, hiszen a kutatóreaktor olyan
szakmai, kutatási hátteret jelent, amelyre az ipar nyugodtan támaszkodhat.
Mezei Ferenc akadémikus a neutronfizika 50 évének fõbb eredményeit mutatta be. Köszöntésében Hullán Szabolcs,
az Országos Atomenergia-hivatal fõosztályvezetõje szerint a BKR nyugodtan letagadhatna 30 évet. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség részérõl Behzad Juldasev a kutatóreaktorok fontosságát
hangsúlyozta. Jeffrey Levine az USA képviselete, Fjodor Szokolov, a TVEL elnökhelyettese Oroszország nevében köszöntötte az ünnepelteket. Mihail Zarubin, a
BKR részére szállító novoszibirszki
üzemanyaggyár termelési igazgatója szerint a felek már barátokká váltak, és a
gazdag múlt alapján reményét fejezte ki,
hogy sikeres jövõ elõtt állnak.
Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója szerint a XXI.
század elsõ fele a 3. generációs reaktorok
építésérõl, a nukleáris üzemanyagciklus
fejlesztésérõl fog szólni. Üdvözlést mondott Lakatos Mihály az Izotóp Intézet Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Victor Dimic, a
ljubljanai Josef Stefan Intézet nyugalmazott vezérigazgatója és Pázmándi Tamás,
a Magyar Nukleáris Társaság elnöke is.
Utóbbi jelezte, a nukleáris közösség következõ generációjának felkészítése, a tudásátadás hatalmas feladat. Hadnagy

A Magyar Tudományos Akadémia
Energetikai Bizottsága konferenciát
rendezett a fenti témában 2009.
március 17-én Budapesten. A téma
iránt érdeklõdõk zsúfolásig megtöltötték a II. emeleti nagyelõadót.
Bár az intézményben más rendezvények
is voltak, az akadémia elnöke, dr. Pálinkás József - fizikus lévén - velünk tartott.
Meleg szavakkal üdvözölte a konferencia
résztvevõit, eredményes munkát kívánt.
E bevezetõ gondolatok után dr. Tombor
Antal, az MVM Zrt. tanácsadója az erõmûpark állapotáról szólva megállapította,
hogy azok zömmel elavultak, környezetszennyezõk és gazdaságtalanul üzemeltethetõek - ezért kiváltásuk indokolt. Bár
az energiatakarékossági kampányok, a
pénzügyi válság gazdaságra gyakorolt hatása miatt az elektromos energiaigény
stagnált, csökkent, mégis számolni kell
egy rövid átmeneti idõ utáni 0,5-1,5%-os
igénynövekedéssel. Ez azt jelenti, hogy
2025-re 5-6000 MW erõmûvi kapacitást
kell építeni, mert a szomszéd országok
ezt nem teszik meg helyettünk. A lehetséges mix alternatívái a következõk lehetnek: megújulóból (700/1500) MW,
gázból (2400/2800), szénbõl (440), atomenergiából (2460/1260) a lehetséges
blokkméreteket is figyelembe véve.
Gönczi Péter, az ETV-ERÕTERV Zrt. mûszaki igazgatója különbözõ blokkméretek
hálózatba illeszthetõségét, ennek megfele-

lõ telephelyek mûszaki és gazdasági
szempontjait vizsgálta meg (2x600 MW,
2x1000, 2x1600 blokkokra) (Tiszavasvári,
Tiszasüly és Paks). Míg a többi telephely
számos egyéb járulékos beruházást is igényelne, a paksi telephely több szempontból is kedvezõ: központi elhelyezkedése
miatt kisebb átviteli veszteség, 400 kV
alállomás jól elõkészített, könnyû bõvítése, üzembiztonság növelésével, helyben
lévõ tapasztalt szakembergárda. A hálózat
szempontjából megadta milyen kritériumoknak kell megfelelnie az újonnan létesítendõ atomerõmûvi blokkoknak: terheléskövetés (50-100%) 1-3%/perc gradienssel, gyors visszaterhelés 5%/perc saját
háziüzemre is, frekvenciaszabályozás
100-85%-os tartományban.
Szóba kerültek az elérhetõ atomerõmûvi technológiák és azok piaci lehetõsége dr. Végh János, az MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézet nukleáris energetikai igazgatóhelyettese jóvoltából. Sajnos
2020-ig csak harmadik generációs blokkok lesznek a piacon, amik ugyan meszszemenõen kielégítik mind az üzemviteli, mind a biztonsági kritériumokat, de
még nem rendelkeznek a negyedik generációsok számtalan elõnyös tulajdonságával. Elõzetesen kiköthetõ, hogy a létesítendõ blokkok:
• nyomottvizes (PWR) technológiára
épüljenek,
• teljesítményük illeszkedjen a hazai hálózatba,

• ne legyenek prototípus vagy demonstrációs blokkok,
• már engedélyezett típusok legyenek,
• feleljen meg az EUR követelményeinek,
• legyen terheléskövetõ üzemmódjuk.
Az EUR (Európai Atomerõmû-üzemeltetõk, melynek 2008 végétõl az MVM is
társult tagja lett) négykötetes követelményrendszerének megfelelõ atomerõmûvi blokkok a választékból:
• 600 MWe - AP-600, VVER-640 nem perspektívikusak,
• 1000 MWe - AP-1000 (Westinghouse),
VVER-1000 (AES 2006), ATMNEA
(Areva + Mitsubishi),
• 1600 MWe - EPR (Areva).
A nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére kész stratégiának kell lennie. Az új
blokkhoz hûtõtornyot kell építeni, hogy a
Duna hõterhelése ne nõjön.
Meg kell vizsgálni, ha már építünk
atomerõmûvet, lesz-e hozzá üzemanyag?
- tette fel a kérdést dr. Hózer Zoltán, az
MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézet laboratóriumvezetõje. Elõször is kiemelte,
milyen koncentrált energiahordozó a
nukleáris üzemanyag: egy pasztilla = 1 to
szén, vagy 500 m3 földgázzal egyenértékû. Több évre szükséges mennyiség megvásárolható, tárolható; több szállító képes
az igényeket kielégíteni. A jelenleg mûködõ reaktorok négyszeresével számolva az
ismert uránkészlet 0,7% (235U) még 100

évre lesz elegendõ. A nagy mennyiségben rendelkezésre álló 98% (238U) a negyedik generációs reaktorok tudják majd
hasznosítani. A kiégett fûtõelemek újrafeldolgozásával kialakítható a zárt üzemanyagciklus, mely jelentõsen csökkenti a
nagy aktivitású hulladékot. Végül különbözõ módszerekkel (gyorsreaktorokban)
a nagy aktivitású hulladékok rövidebb felezési idejû izotópokká alakíthatók, így
már pár száz évre teszik a veszélyes hulladékok "élettartamát", egyben az õrzési
idejét is.
Dr. Gerse Károly, az MVM Zrt. általános
igazgatóhelyettese az erõmûépítés finanszírozási problémáiról és annak megoldási lehetõségeirõl beszélt. Már folyó külföldi beruházások példáit hozta fel a különbözõ megoldások életképességének igazolására. A megújuló energiákat hasznosító erõmûveknek (biomassza, szél) fajlagos költségei 1,5-2-szerese az atomerõmûvi blokkokhoz képest.
Ezzel az új blokkok létesítésének szinte
minden fontos mûszaki, gazdasági kérdését széleskörûen körbejárták, tisztázták.
Dr. Aszódi Attila, az MTA Energetikai
Bizottság elnöke zárszavában kiemelte,
hogy a leendõ blokkok üzemeltetéséhez
szükséges személyzetet idõben ki kell képezni, hogy amikor kell, kellõ számban
rendelkezésre álljanak.
Nagyon jó hangulatú, optimista kicsengésû konferencia volt.
gyulai

Zéróteljesítményû reaktorok
A márciusi számban megjelent Ötven éves az elsõ magyar kísérleti
atomreaktor c. cikkbõl terjedelmi
okok miatt kimaradt a zéróteljesítményû reaktorok bemutatása. A
Központi Fizikai Kutatóintézetben
évtizedeken át zéróteljesítményû reaktorokkal is kísérleteztek, így most
Jéki László fizikus segítségével ezeket mutatjuk be.
A kutatóreaktor megmaradt fûtõelemeibõl állították össze 1959-ben az SR-1
szubkritikus rendszert, amelyet az évek
során a ZR kritikus rendszerek sora követett. Az SR-1-nél a kritikus tömeg és a
fluxuseloszlások meghatározását szolgáló kísérleteket végeztek. Az itt kapott
eredményeknek fontos szerepük volt abban, hogy késõbb a kritikus rendszereken
balesetmentesen tudtak több száz kritikussági kísérletet elvégezni. 1960. októberben helyezték üzembe a ZR-1 kritikus
rendszert. A ZR-1 volt az elsõ hazai tervezésû és építésû zéróteljesítményû reaktor.
1962 végétõl 1965 õszéig mûködött a ZR2 zéróteljesítményû reaktor, ez az elõzõ
reaktor továbbfejlesztett, jobb kísérleti lehetõségeket biztosító változata volt.
A ZR-3 kritikus rendszeren kísérletezték ki a kutatóreaktor rekonstrukciójának lehetséges változatait, keresték meg
az optimális megoldásokat. A rekonstrukció során megnõtt a hasadóanyag dúsítása, víz helyett berillium lett a reflektor,

megváltozott a fûtõelem mérete. A kritikus rendszeren 20 zónavariánst vizsgáltak meg, összehasonlították a különbözõ
reflektorokat, vizsgálták a besugárzó csatornák optimális elhelyezését és más változatokat. A zérókísérlet biztosította, hogy
a hasonló felépítésû VVRSZ-M típusú reaktorok közül a KFKI reaktora a leggazdaságosabb neutronforrás. A ZR-3 rendszeren végzett mérésekkel ellenõrizték
Pál Lénárdnak a hasadási neutronszám
ingadozását leíró átfogó sztochasztikus
elméletét, a mérések igazolták a Pál-Bell
egyenlet helyességét. Késõbb a neutronszám ingadozás (neutronzaj) mérését fontos reaktordiagnosztikai módszerré fejlesztették. A kifejlesztett módszert, illetve az azon alapuló diagnosztikai rendszert a paksi atomerõmûben és más atomerõmûvekben is használják.
1966-ban a Budapesti Nemzetközi Vásáron a KFKI kiállítás szenzációja a mûködõ ZR-4 zéróreaktor volt, amely sugárforrásul szolgált aktivációs analitikai vizsgálatokhoz. A bemutató után a reaktor a
reaktorfizikai modellek kísérleti ellenõrzésére és reaktorkinetikai vizsgálatokra
szolgált. Az itteni biztonságvédelmi, reteszelõ és mûködtetõ rendszerrel szerzett
tapasztalatokat felhasználva épült a BME
atomreaktora és a ZR-6 rendszerirányító
rendszere. A ZR-5 kritikus rendszeren végezték el a Budapesti Mûszaki Egyetem
atomreaktorának nukleáris tervezéséhez
szükséges kísérleteket. Több zónakonfiguráció vizsgálata után döntöttek a vég-

leges elrendezésrõl. Bebizonyosodott,
hogy a KFKI számítási modelljének eredményeit elegendõ kisszámú, speciálisan
kiválasztott és nagy pontossággal elvégzett mérés útján ellenõrizni.
Hét KGST-ország 1971-ben Ideiglenes
Nemzetközi Kutató Kollektíva alapításáról döntött, a kollektíva a KFKI-ban dolgozik, itt építik fel a ZR-6 modellreaktort. A
kollektíva feladata, hogy pontos reaktorfizikai adatokat ("benchmark") szolgáltasson az erõmûvi VVER-reaktorok tervezéséhez és üzemeltetéséhez, és segítsen a VVER 1000 reaktorra jellemzõ jelenségek megértésében. A reaktor építésében a KFKI mellett az Iparterv, a Kiskunfélegyházai Vegyipari Gépgyár és a
Láng Gépgyár vett részt. A Szovjetunió 2
tonna dúsított uránt tartalmazó 3400 db
fûtõelemet szállított a kísérletekhez. A ZR6 reaktor 1972-ben 9 hónap alatt készült
el. 1990 novemberében a ZR-6 kritikus

rendszer tudományos tanácsa befejezettnek nyilvánította a programot, a reaktort
1991-ben leszerelték. 1972 és 1990 között
335 különbözõ zónakonfiguráción kb.
8000 nukleáris üzemórán keresztül 15-féle méréstípuson közel 60 külföldi és magyar kutató dolgozott a reaktoron. Az elvégzett munkáról mintegy 500 belsõ riport készült. Az összesített adatok angol
és orosz nyelven jelentek meg. Az adatbázis bekerült a szakmai körökben nagyra
értékelt "International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments" OECD NEA-NSC-kiadványba.
Az eredmények fontos részét képezik az
együttmûködésben résztvevõ intézetek
tudásbázisának. A publikált adatbázist
energetikai világcégek (Siemens, CEA,
Westinghouse) reaktorfizikai számítások
érvényességének ellenõrzésére használják, az Egyesült Államok Energetikai Minisztériumában elkészítették a reaktorfizikai számítások standard ellenõrzési bázisát, ennek részei a ZR-6 adatok is. A
paksi atomerõmûben a sûrített rácsosztású kiégett fûtõelem-tároló szubkritikussági tervezésénél a ZR-6 méréseket
és a ZR-6-on kipróbált számítási modelleket használták, a reaktorzóna tervezésére használt reaktorfizikai modell ellenõrzésének egyik alapja a ZR-6 méréssorozat
adatbázisa. Az erõmû biztonságos üzemvitelét nagyban javító VERONA zónamonitorozó rendszert szintén a ZR-6 adatbázist felhasználva ellenõrizték.
Jéki László fizikus

2009. április

2009. március 10-én az Energetikai
Szakkollégium (ESZK) szakmai csoportja üzemlátogatáson járt a paksi
atomerõmûben, a Karbantartó Gyakorló Központban (KGYK) és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT).
Az ESZK 2002 októberében alakult az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energetikai Társaság (MET) támogatásával, gépész- és villamosmérnök hallgatók együttmûködésében. Az egyesület elsõsorban az ifjúság
energetikai ismereteinek, tudományos és
szakmai tájékozottságának bõvítését, az
energetikai szakmai kultúra terjesztését
tûzte ki célul. A szakmai tapasztalatszerzés
keretében az ESZK nem elõször járt Pakson. Ez alkalommal 36, többnyire egyetemi
hallgató és fiatal mérnök jött "atomerõmûvet látni", de szenior vendégek között megemlítendõ dr. Bódizs Dénes és Kaszás István. A paksi látogatást az ESZK részérõl Vörös Balázs és Hadnagy Júlia szervezte.
A Tájékoztató és Látogatóközpontban
(TLK) - némi családi "összefonódással" - Hadnagy Lajos fogadta az ESZK csoportját. A
TLK tárlatának fokozatosan mélyülõ szakmaisága egyre több kérdést vetett fel a látogatókban. Az érdeklõdés fõleg az energiaellátásra, az atomerõmû biztonságára, az
üzemanyagra, a hulladékkezelésre irányult.
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Erõmûben járt az Energetikai
Szakkollégium

A 4. blokki látogatófolyosóról megfigyelt
blokkvezénylõben, reaktorcsarnokban, valamint a turbinacsarnokban tapasztaltak már
a technológia méretei és bonyolultsága miatt is elismerést váltottak ki a vendégekbõl.
A KGYK-ban Sitkei Béla vezette körbe a
látogatókat. Az, hogy a reaktor elemeit körbejárhatták, a fõ-keringtetõszivattyút (fksz) és a szabályozó és biztonságvédelmi
(szbv) alkatrészeket megtapogathatták, a
gõzfejlesztõbe bebújhattak, valóban rendkí-

vüli élményt jelentett a fiatal szakembereknek. Egymás után igyekeztek igazán érezni, megcsodálni a nukleáris technikát, és
csak úgy záporoztak a berendezések funkciójára, mûködésére vonatkozó kérdések.
A gyors, "katonás" ebéd után Szõdi Imre kalauzolta el az ESZK-csoportot az Radioaktív Hulladékokat Kezelõ (RHK) Kft.
látogatóközpontjában, és adott tájékoztatást munkájukról. Az RHK Kft. által üzemeltetett KKÁT-ban Fazekas Károly és

Szász Tibor kísérte el a vendégeket, bemutatva a kiégett üzemanyag kezelésének részleteit. A kérdések ezen a téren is
komoly érdeklõdést jeleztek.
Az energetikai szakkollégisták a tartalmas, hosszú nap végén fáradtan, de elégedetten utaztak vissza Budapestre. Bízni lehet benne, hogy õk a korszerû nukleáris technikát értõ, esetleg az energetikát mûvelõ fiatal szakemberek lesznek.
HyL

Energiahatékonyság, energiatakarékosság
Az energiaellátási elõadássorozat
újabb állomásához érkezett. A Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottsága a fenti összefoglaló címmel tartott újabb elõadásokat
az Akadémia II. emeleti Nagytermében 2009. március 26-án.
Az Akadémia nevében Gyulai József fizikus, tudományos osztályvezetõ üdvözölte a megjelenteket és elnökölt az elsõ
szekcióban.
Dr. Zágoni Miklós, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium frissen kinevezett
osztályvezetõje az energiatakarékosság területén végzendõ állami szabályozásról és
ösztönzésrõl beszélve elmondta, hogy bár
vannak terveink, tavaly elfogadott energiapolitikánk (2008-2020), célkitûzéseink, rövid távú nemzeti cselekvési terveink, a végrehajtásához sajnos nincsenek hatékony
eszközök. A legnagyobb potenciál az energia végfelhasználói közül a lakosság, azon
belül pedig a fûtés, mely 65%-a a teljes fogyasztásnak. Jelentõs csökkenést a hõszigeteléssel és a nyílászárók cseréjével lehet elérni, mint ahogyan ezt kiemelten támogatják is. A Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) pályázati konstrukciói
számtalan lehetõséget biztosítanak ezzel
kapcsolatban. További tartalékok vannak
az önmérsékletben is, ha megelégednénk
kevésbé meleg, kevesebb fûtött helyiséggel. Dunaújvárosban egy 42 lakásos panelházat energetikailag teljesen felújítottak 85% energiát spórolhattak meg. A beruházás 15 év alatt térül meg.
Dr. Jászay Tamás, a BME nyugalmazott
professzora szerint elfogadható költségek
mellett kell energiát termelni - "a kõkorszaknak nem azért lett vége, mert elfogyott a kõ". Az energiatermelés hatásfoka átlagban 30%. Ha takarékoskodunk,
akkor az elõállítás energiaszükségletét is
megtakarítjuk. Energiahatékonysági mutatókat dolgoztak ki országonként, iparáganként. A pazarlóbb technológiákat
olyan országokba telepítik, ahol az elõírások hiányában ez még végezhetõ.
Kereskedelmi vámokkal kellene az
ilyen termékek forgalmát korlátozni. Az

A fajlagos ipari energiafelhasználás országos átlaga a legjobb
ismert és használt ipari technológia százalékában kifejezve
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138
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Európai Unió célkitûzése a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátásbiztonság érdekében az üvegházhatást okozó
gázkibocsátást 20%-kal csökkenteni, az
energiafelhasználáson belül a megújuló
energiák felhasználásának részarányát
20%-ra növelni, az energiahatékonyságot
20%-kal növelni kell 2020-ig. A professzor
véleménye szerint nem kellene részenként szigorúan ragaszkodni a számértékekhez, hanem egy összköltség minimumra kellene törekedni. Az energiatakarékosság érdekében az elektromos készülékekre a következõ feliratot kellene elhelyezni: "Ez a készülék energiát fogyaszt,
klímaváltozást okoz, veszélyezteti a jövõ
nemzedéket. Ha teheti, ne használja!"
Dr. Boross Norbert, Elmû-EMÁSZ kommunikációs és szabályozásmanagement
igazgatója szerint a komfortot szeretjük,
az elõállítóját nem. Az energia ára folyamatosan emelkedik az energiaigénnyel
együtt. A légi közlekedés és a szárazföldi
szállítás használja fel szinte az olaj egészét - lehet, hogy az emelkedõ ár a legjobb
ösztönzõ a takarékosságra? Bár a cég az
energiakereskedelemben érdekelt, energiatakarékossági programján keresztül a
lakosság, a kis- és nagyvállalatok takarékos energiafelhasználását segíti elõ tanácsokkal (Energia Suli, Fizibusz, Energia-
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persely, Energia audit). Világításkorszerûsítéssel, légtechnikai rendszer átalakítással elérhetõ megtakarítások: iskoláknál
500 eFt/év, bevásárlóközpontoknál 20-30
mFt/év, de a háztartásonkénti 10% megtakarítás is jelentõs összeg.
Lontai Zoltán, az EGI irodavezetõje
megállapította, hogy az energiahatékonyság növelése a fenntartható fejlõdés alappillére lehetne, de ismerethiány, tévhitek
és a megszokott, kényelmes életmód miatt nem használjuk ki. Sajnos volumenkorlátos rendszerben élünk mind forrás
(kimeríthetõ fosszilis tüzelõanyagok),
mind kibocsátás (üvegházhatás - klímaváltozás) oldalon. A kibocsátást a természet csak 30-40%-ban tudja megkötni. Az
energialánc (bánya, erõmû, elosztó hálózat, eszköz, igénykielégítés) egy hatásfoklánc is egyben, mely zömmel technológiafüggõ, de az igénykielégítés kulturális
kategória, viselkedésfüggõ.
Ürge-Vorsatz Diana, a Közép-Európai
Egyetem professzora az energiahatékonyság szerepét az éghajlatvédelemben vizsgálta. Az energiahatékonyság az egyik
legfontosabb eszköz az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának mérséklésére. A vizsgálatok szerint a legnagyobb
energiafogyasztók a lakások. Ha lehetõségünk van átalakítani aktívról passzív ál-

lapotúra, az energiaszükséglet 90%-át
megtakaríthatjuk.
Fodor Pál, a BorsodChem Zrt. fejlesztési fõmérnöke vállalatának energiahatékonysági tevékenységét mutatta be. Miközben az energetikai fejlesztéseknél
mindvégig a termelés, a termékszerkezet
volt elõtérben a termékek energiahányada csökkent. A különbözõ gyártások öszszekapcsolásával (PVC, Isocianat, klór,
HCl konverzió) az elektromos energiaigény 45%-ára csökkent. Hûtõtornyok, hûtések veszteségfeltárásával és átalakításával is sok energiát spóroltak meg. A termelés folyamán számtalan anyagátadási
pont van, melyek összehangolása nem
kis feladat még számítógép, szerverpark
segítségével sem a gazdaságos gyártás érdekében.
Valaska József, a Mátrai Erõmû Zrt. vezérigazgatója a hatásfokjavító átalakítások eredményeit ismertette. Folyamatos
felújításokkal és bõvítésekkel (elõtét gázturbinák, hûtés átalakítás) elérték, hogy
az erõmû hatásfoka 5%-kal nõtt az 1990es állapothoz képest. Ha a természetes
öregedéssel járó teljesítménycsökkenést
is figyelembe vesszük, 7% a javulás. Egy
új 400 MW teljesítményû, 42% hatásfokú
blokkot építenek a 200 MW-os blokk felújítása helyett, mely a lignit mellett 10%
biomasszát is eltüzel. A CO2-leválasztást
2027-ig megoldják, és Visonta térségében
visszasajtolják két földalatti tárolóba, melyek kapacitása 100 évnyi üzemet tesz lehetõvé. Ipari park is épül az erõmû közelében, mert a pernye cementgyártáshoz
és gipszkartongyártáshoz is kiváló. Itt
épül a biomassza elõállító üzem és egy
zöldolajgyár is.
Dr. Szerdahelyi György, a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
osztályvezetõje az EU-elõírásokat, szabályzatokat ismertette.
A kávészünet utáni szekción dr. Aszódi
Attila, a MTA Energetikai Bizottságának elnöke, a BME Nukleáris Technikai Intézet
igazgatója elnökölt és a kérdezõket is moderálta. Sok érdekes hozzászólás közül:
• Energiatakarékossági szempontból
könnyebb karosszériát
(alumínium) akartak
gyártani a jelenleg elterjedt (vas) helyett. Az
összes elõnye ellenére
15-20 év alatt térülne
meg a megtakarított
üzemanyagból,
így
nincs energiahatékonyság-növelés.
• Miért csak a CO2-kibocsátásról beszélünk, az
intenzív mûvelésû mezõgazdasági területek, erdõk megkötik a CO2-t - ezt
miért nem preferálják?
gyulai

A PA Zrt. területén végrehajtott Kiegészítõ Jegyzõkönyv szerinti biztosítéki
ellenõrzés
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerzõdés, az úgynevezett Atomsorompó
Szerzõdés következtében létrejött
biztosítéki egyezmény kiegészítéseként jött létre a Kiegészítõ Jegyzõkönyv, melynek szövegét a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
Kormányzótanácsa 1997. májusában
fogadott el azzal a szándékkal, hogy
a meglévõ biztosítéki rendszert hatékonyabbá tegye. A Kiegészítõ Jegyzõkönyv - azáltal, hogy további jogokkal ruházza fel a NAÜ-t - elõsegíti, hogy a NAÜ fel tudja tárni a be
nem jelentett nukleáris anyagokat
és tevékenységeket is.
A Kiegészítõ Jegyzõkönyv alapján a
NAÜ részletesebb adatszolgáltatást
kér az államok nukleáris, illetve azzal
kapcsolatos tevékenységérõl; továbbá
hozzáférést kérhet a teljes körû biztosítéki egyezmény hatálya alá nem tartozó létesítményekhez és helyszínekhez is. Az adatszolgáltatás kiterjed a
nukleáris üzemanyagciklussal összefüggõ távlati tervezésre, kutatásfejlesztési, gyártási és export-import tevékenységekre, valamint a telephelyekre és az azokhoz kapcsolódó helyszínekre vonatkozó adatokra. A telephely leírások tartalmazzák a telephelyen található minden épület, helyiség funkcióját és általános leírását.
A hagyományos biztosítéki rendszerben alkalmazott nukleáris méréstechnika mellett olyan új technikák
és módszerek alkalmazásai is helyet
kapnak a NAÜ ellenõrzési tevékenységében, mint mûholdfelvételek, környezeti minták kiértékelése, valamint
telephely térképek és épületleírások
ellenõrzése.

Az adatszolgáltatások valódiságát a
NAÜ, Euratom és az OAH képviselõi
rendszeres idõközönként ellenõrzik.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a
NAÜ az OAH-t és a PA Zrt. biztosítékokért felelõs szervezetét csupán 2
órával az ellenõrzés megkezdése elõtt
értesíti. Ez azt jelenti, hogy a biztosítéki szervezetnek maximum két óra
áll rendelkezésre, hogy megszervezze az ellenõrzés sikeres végrehajtását
(belépési engedélyek, területgazdákkal történõ kapcsolatfelvétel, dokumentációk és helyszínrajzok elõkészítése stb.)
2009. március 10-én a NAÜ, Euratom és az OAH képviselõi a PA Zrt. területén a Kiegészítõ Jegyzõkönyv szerinti telephely leírással kapcsolatos
adatszolgáltatás ellenõrzését hajtották végre. Az ellenõrzés kiterjedt a
szúrópróbaszerûen
kiválasztott
0018-as számú hûtõgépházra, 0204es számú II. dízelgépházra, a 0303-as
számú tárgyi eszközök raktárára és
0007 egészségügyi és laborépületre.
Az utóbbi helyen a forrókamra sorról
és a szellõzõ gépház szûrõsoráról
környezeti mintavétel is történt. Az
ellenõrzésen szerzett tapasztalatok
feldolgozását, valamint a környezeti
minták kiértékelését követõen a
nemzetközi szervezetek tájékoztatják az érintetteket az ellenõrzés eredményérõl.
Pásztor Csaba
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Az aromaterápia
jótékony hatásai
Az illóolajok finom illata, a zsálya, a szegfűszeg,
a fahéj fűszeres aromája, a levendula friss illata, a rózsa édes finomsága, mind hatnak gondolatainkra, érzelmeinkre, hangulatainkra, lelkiállapotunkra és a viselkedésünkre is.
Az illatok ősidők óta kulcsszerepet játszanak érzelmeink és jó közérzetünk fokozásában. A lelkiállapotot, a hangulatot ezernyi tényező befolyásolja. Ezek közé tartoznak az illatok is. Az illatok
érzéseket is felidézhetnek, melyekhez bizonyos
esetekben a pontos emlékkép már nem rendelődik hozzá. Az illatok által rögzült érzések egész
életünket végigkísérik, meghatározzák mindennapjainkat, hangulatunkat és közérzetünket.
Nem csoda hát, hogy különösen vonzódunk a
kellemes illatokhoz. Hozzájuk kötődhetnek az
emlékek, élmények, melyek később az illat segítségével akár elő is hívhatók. Ennek az az oka,
hogy az illatokat és érzéseket azonos agyfélteke
azonosítja. Az aromaterápia ezeket hasznosítja
a gyógyítás és a szépségápolás területén. Már
több száz évvel ezelőtt felismerték, hogy a különböző fűszer- vagy gyógynövényeknek rendkívül jelentős hatása van a testre és a lélekre egyaránt. Az illóolajok jókedvre derítenek, megszüntetik a stresszt, szépítenek és fiatalítanak.
Az illóolajok használata a civilizációval egyidős. Használatuk egészen az ókori civilizációk
koráig, az i.e. 3. évezredig nyúlik vissza. Az
egyiptomi múmiák fennmaradása a bizonyíték a növényi olajok védő-konzerváló erejére.
Illóolajokat használtak az ókori szépségápolásban. Kleopátráról például köztudott volt,
hogy többféle olajat is adott fürdővizéhez,
hogy így őrizze meg szépségét. A kínaiak - i.e.
2000 körül - illóolajokat használtak az akupunktúrához, masszázshoz, fürdéshez és inhalálásra. Az illóolajok iránt az 1920-as évek
végén nőtt meg újra az érdeklődés, mikor egy
francia vegyész, Rene Maurice Gattefosse
csúnyán megégette a kezét, amit azonnal egy
tál levendulaolajba mártott. Nemcsak gyorsan gyógyult a keze, de hegesedés és maradandó nyomok sem maradtak rajta.
Az aromaterápa legdirektebb formája az illóolajok belélegzése. A tudatra azonnal érezhetően hat, gyakran kivált emlékekre való asszociálást; eszünkbe jutnak kellemes élmények, és
jobb lesz tőlük a hangulatunk. Az illóolajok pszichésen és fizikailag is hatnak. Fizikailag segítenek enyhíteni némely panaszt az immun-, a keringési és az idegrendszer stimulálásával. Általánosan segítenek a stressz, illetve a stresszből
eredő betegségek kezelésében, élénkítve a testet, elősegítve az általános jó közérzetet és a pozitív érzéseket.
Az aromákat az orr hátsó részében lévő idegvégződések érzékelik, és a jeleket az agy
limbikus rendszerébe továbbítják. A limbikus
rendszer befolyásolja a hypothalamus működését, ez irányítja a hipofízist, amely központi
szerepet játszik a szervezet hormonháztartásának irányításában.
Az aromaterápiában használt illóolajok bejuthatnak a testbe más módon is, például a bőrön
keresztül, mely a test legnagyobb szerve. A
masszázs vagy az aromaterápiás fürdő révén az
illóolajok apró molekulái felszívódnak a bőrön
keresztül. Azután feloldódnak a test zsírszöveteiben és testnedveiben. Így a keringés révén eljuthatnak a nyirok- és véráramba, ezeken keresztül ellazítanak, illetve stimulálnak, méregtelenítenek és regenerálnak.
Ez magyarázza, hogy miért érezzük magunkat
ellazultnak, ha meggyújtunk egy levendulás
gyertyát vagy rózsás illatú szobaspray-t használunk vagy ylang-ylang tartalmú masszázs- olajat dörzsölünk a bőrünkbe. Illatosítóként, párologtatóként használva teremthetünk általuk különleges légkört. A permet belélegezve akár terápiás szempontból is hasznos lehet. Az aromás fürdő esetében a hígított olajat a folyóvízhez adjuk, a hő így elősegíti a párolgását is.
Csak a nem irritáló illóolajakat, mint a levendulát és a német kamillát lehet egyenesen hozzáadni a fürdővízhez, az összes többi olajat először az előírt alapolajban vagy egy csészényi teljes zsírtartalmú tejben fel kell hígítani.
Az aromaterápiás masszázs során az illóolaj jótékony hatását egyszerre élvezhetjük a masszázséval. Az inhalálás a köhögés, megfázás, torokgyulladás és bőrtisztítás kiváló módja.
Ha úgy érzi, hogy testi-lelki segítségre szorul, keressen meg a 20/9442-009 telefonon, és jöjjön el szerda délelőttönként az Egészségközpontba vagy délután a József Attila utca 8. szám
alatt üzemelő életmód- és mentálhigiénés tanácsadásomra.
Dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztő mentálhigiénikus
természetgyógyász, fitoterepeuta

Gyógyulási lehetõségeink a harkányi
gyógyfürdõkórházban
Hazánkban számos gyógyfürdõ várja a felüdülni és gyógyulni vágyókat. E természeti kincsek terén fürdõnagyhatalomként tartják számon
Magyarországot.
„A harkányi víz a mozgásszervi betegek
és a krónikus nõgyógyászati gyulladásokban szenvedõk körében fogalom. Közel
kétszáz éve ismerjük az itteni gyógyvíz jótékony hatását. A világon egyedül a harkányi gyógyvíz tartalmaz gáz formájában
oldott szulfidiont, amely nemzetközi hírû
gyógyhellyé tette a Pécstõl csupán 25 kmre lévõ várost” - tudtam meg dr. Gyöngy
Anna mozgásszervi rehabilitációs szakorvostól, a gyógyfürdõkórház osztályvezetõ
fõorvos asszonyától.
Cégünk dolgozói a családorvosi és
üzem-egészségügyi szolgálat vezetõjének
javaslatára évek óta igénybe vehetik a
harkányi gyógyfürdõkórház hatékony
szolgáltatásait. A magas szulfidion tartalmú gyógyvíz összetétele különösen alkalmas a reuma összes válfaja, izületi gyulladások után visszamaradt mozgáskorlátozottság, törések és egyéb balesetek utáni mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésre, ismeretlen eredetû meddõség,
kismedencei idült gyulladások, összenövések kezelésére, nõgyógyászati mûtétek
utáni rehabilitációra és nem utolsó sorban idült bõrbántalmak gyógyítására. A
psoriasis osztály kedvezõ tapasztalatai
alapján már mûködik bõrgyógyászati fekvõbeteg-ellátás is. Fõ profilként a pikkelysömörben szenvedõ betegek ellátását határozták meg, azonban a harkányi víz
más elszarusodási zavarokban, krónikus
gyulladásos bõrbetegségekben, illetve
ezekhez társuló ízületi panaszok esetén is
elõnyösen alkalmazható.
- A harkányi gyógyfürdõkórházban a
betegek szakszerû gyógyítására szakorvosi felügyelettel van lehetõség elektrohidro terápiák széles skálájának igénybevételére, amit speciális masszázzsal,
személyre szabott gyógytornákkal, iszapkezelésekkel és szénsavas fürdõkkel lehet
kiegészíteni - tájékoztatott a fõorvos aszszony.

Harkányban a fizio- és balneoterápiás
kezelések egyénre szabott, egymásra épülõ és egymást kiegészítõ terápiákat alkotnak. A precízen megtervezett gyógyító eljárás lehetõvé teszi a mellékhatásmentes
gyógyulást, mivel a természetközeli terápia a gyógyszerszükségletet csökkenti.
Az itteni szolgáltatások széles spektruma lehetõséget kínál mindazoknak, akiknek céljuk egészségük megóvása, illetve
visszaszerzése. A gyógymasszázs során
csökken az izmok kötöttsége, javul a vérellátás, fokozódik a gyulladásos folyamatokat fenntartó mediatorok elszállítása,
ezért csökken a gyulladás, s így a fájdalom is. A hatás speciális gyógytornával tovább növelhetõ. A beteg testrész megfele-

lõ tornáztatása szaktudással rendelkezõ
gyógytornászok segítségével történik.
Egyes mozdulatsorok, gyakorlatok a három hét alatt megtanulhatók, így odahaza immár egyedül is folytathatók. (Itt jegyezném meg, hogy van élet Harkány
után is, ugyanis a paksi tanuszodában
hétfõn és csütörtökön délután biztosított
a víz alatti gyógytorna lehetõsége.) Viszszatérve Harkányra, a tangentoros kezelésnél a vízsugár által biztosított maszszázs során az orvos által elõírt testfelületen a károsodott izmok ingerlésével a
normális mûködés helyreállítható. Az
iszapkezelések során a bõrön keresztül
felszívódó biológiailag aktív anyagok
gyógyhatása érvényesül. Az ultrahang,

rekeszes galván, TENS-kezelés, magnetoterápia, iontophoresis és ingeráram-kezelések csökkentik a betegek fájdalmát
és megkönnyítik a mozgásukat.
A harkányi víz gyógyító erejét márciusban volt lehetõségem megtapasztalni. Várakozásaim beigazolódtak, különösen tetszett, hogy valamennyi kórházi dolgozó figyelmes volt velünk, nagy szakmai hozzáértéssel foglalkoztak a beutaltakkal. A
bõvebb információt igénylõk figyelmébe
ajánlom a www.harkanykorhaz.hu internetes honlapot, valamint vegyék fel a személyes kapcsolatot a Paksi Atomerõmû
Zrt. humán igazgatóság személyzetfejlesztési csoportjának dolgozóival, az Oktató Központ emeletén.
Sipos László

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Polgár Zoltánné nyugdíjas kolléganõnket Pakson, a városközponthoz
közel esõ otthonában látogattam
meg, ahol Terike a férjével lakik. A
családi házhoz tartozó udvarban és
elõkertben már jól láthatóak a tavaszi munkavégzés nyomai, az évelõ
virágok és zöldnövények kiegészítõ
díszei az impozáns fõ- és melléképületnek.

helyi élményedet, amelyre szívesen
emlékezel vissza?

ló találkozáskor megosztjuk egymással a
nyugdíjasokat érintõ tudnivalókat. Egyik
lányom szintén a részvénytársaság munkavállalója, így tõle is informálódhatok.

A beszámolók készítésének idõszaka
alatti csapatmunkára szívesen emlékszem vissza. Olyan kollektívában dolgoztam, ahol jó emberi és munkahelyi kapcsolat alakult ki a kollégák között.
Kellemes volt a nyugdíjas búcsúztatóm
is, ahol a közvetlen kollégáim szinte valamennyien megtiszteltek jelenlétükkel.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, hogyan értékeled ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?

Mikor lettél nyugdíjas?
Mikor és milyen módon kerültél a
társasághoz? Hol dolgoztál ezt megelõzõen?
1993. január 18-án nyertem felvételt a
céghez a részvénytársasággá alakulás
után. A kontrolling fõosztályon belül az
eredménygazdálkodási osztályvezetõi állást pályáztam meg, sikerrel. Ezt megelõzõen belsõ ellenõrkért, pénzügyi csoportvezetõként, valamint pénzügyi osztályvezetõként dolgoztam a paksi konzervgyárban, illetve a városi tanácsnál.

Az osztályszervezeten belül milyen
feladatokat láttatok el?
A cégszintû gazdálkodáson belül az
éves és középtávú üzleti terv készítése,
teljesülésének nyomon követése, várható
értékek elõrejelzése és a beszámolók készítése (Üzleti Jelentés) volt a feladatunk.
A cég teljes gazdálkodására rálátásunk
volt, folyamatos költségfigyeléssel segítettük a társaság szervezeteit, javaslatokat dolgoztunk ki a vezetõi intézkedésekhez, melyek a jobb gazdálkodási eredmények elérését célozták. Feladataink közé
tartozott többek között a havi kontrolling
jelentések készítése is.

Megosztanád velünk néhány munka-

A társaságnál több mint 13 évet töltöttem el munkaviszonyban. 2006. június 30án vonultam nyugállományba, 57 évesen.

Hogyan élted meg a váltást, nyugdíjasként hogyan telnek napjaid, mivel
foglalkozol?
Munkaköreimbõl adódóan sokszor, rövid idõ alatt kellett döntéseket hoznom.
Nyugdíjazásom ügyében is gyorsan határoztam, és nem bántam meg. Két lányunk
és négy unokánk van, akik szintén Pakson, önálló családban élnek. Nyugdíjazásom elõtt és után is született kettõ unokám, így utóbbi kettõnél tudtam pótolni
azt a segítséget, törõdést és odafigyelést,
amit az elõzõ kettõnél a munka mellett kevésbé tudtam megadni. Meghatározó és
nagyon szép idõszak volt számomra, amikor idõsebbik lányom munkába állt, és 4
hónapig férjemmel vigyáztunk a kisfiára,
amíg bölcsõdei felvételt nyert. Összetartó
család vagyunk, minden családi eseményt megünnepelünk.
Nyugdíjba vonulásom után átrendezõdött az életem. Korábban a munka dominált, most pedig a családi és szabadidõs
programok kerültek elõtérbe. Két civilszervezetnek is - Reform Fõzõklub, Duna-

Sió Turisztikai Egyesület - aktív tagja vagyok. Férjemmel rendszeresen részt veszünk a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete által szervezett rendezvényeken és programokon. Nyáron sok idõt
töltünk a Dunán, ahol szintén találkozunk
barátokkal. Úgy érezzük, hogy ezek a családi és társasági programok gazdagítják
életünket.

Milyen módon jut el hozzád információ az erõmûrõl, hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?
Az információkhoz az Atomerõmû újságból és a nyugdíjasokhoz eljuttatott tájékoztatókon keresztül jutok. Ezenkívül
az aktív és nyugdíjas munkatársakkal va-

Kiemelkedõ az a juttatási csomag, amit
a részvénytársaság a nyugdíjasainak
nyújt. Anyagilag is jól érzékelhetõek: a
villamos energiáért kedvezményes díjat
fizetünk, a családon belül ingyenesen beszélgethetünk telefonon, és térítés nélkül
jutok uszodabérlethez. Családtagjainkkal
együtt az aktív munkavállalókkal azonos
feltételekkel üdülhetünk a cég üdülõiben, amelyet óriási lehetõségként értékelek! Úgy ítélem meg, hogy példaértékû,
ahogy a paksi atomerõmû a nyugdíjasait
támogatja! Mindez alapvetõen adódik az
erõmû dinamikus és eredményes mûködésébõl, és abból, hogy a mindenkori vezetõk egyaránt fontosnak tartják az aktív
és a nyugdíjas munkavállalók megbecsülését.

Mit üzensz az olvasóknak az újságon
keresztül?
Szeretném elmondani, hogy a nyugdíjba vonulásommal az életemnek egy új
szakasza kezdõdött. A férjemmel - aki
szintén nyugdíjas - úgy élünk, hogy a korábbi évek hiányosságait igyekszünk pótolni és a lehetõségekbõl a maximumot kihozni. A kellemes elfoglaltságokon kívül
egy nyugdíjas életében szükség van arra
is, hogy fontosnak érezze magát a környezete számára. Én ebbõl a szempontból
szerencsésnek gondolom magam.
KZné
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Nosztalgia az „usziban”
A paksi Tanuszodában már évek
óta mûködik a diákok és felnõttek úszásoktatása. Ezzel kapcsolatban kérdeztem meg Adorján
Györgyöt, régi úszótanáromat.
Sokéves tapasztalatát osztotta
meg velem, elárulhatom még
mindig kellemes emlékeket ébreszt bennem a gyermekkorom
uszodai élménye.
– Mióta foglalkozik sporttal?
– Mindig is szerettem a sportot, de
csak gimnáziumban kezdtem el komolyabban mûvelni. Atletizáltam, kézilabdáztam, kosárlabdáztam és fociztam. Érettségi után elvégeztem a tanárképzõ fõiskolát, testnevelés és matematika szakon. Attól kezdve mint
szakember foglalkoztam a sporttal,
elõször atlétikával, utána, amikor
Pakson megnyílt a tanuszoda, akkor
az úszással is.

– Jelenleg mivel foglalkozik még a
testnevelés-oktatás mellett?
– Az Energetikai Szakközépiskolában vagyok testnevelés és matematika szakos tanár. Itt mûködik a
diáksportkör, azon belül szervezünk
nagyon sok sportágban programokat, illetve túrákat szárazon, vízen
és havon. Ezek mellett még az uszodában oktatok úszást. Az uszoda éppen most volt 20 éves, azóta dolgozom itt.

– Mi változott a kezdetek óta?

rülne. Csak szponzorok segítségével
lehetne finanszírozni.

– Nagy változás nincs, ugyanúgy
jönnek a diákok, szeretnek most is
úszni. Bár már nehezebb megmozgatni õket, nem egyszerû megtalálni azokat, akik szeretnek sportolni. Szülõket is meg kell gyõzni, hogy segítsenek rábeszélni a fiatalokat, hogy legyen számukra fontos a mozgás.

– Gyerekekkel és felnõttekkel foglalkozni mindig nagy kihívás és
egyben érdekes dolog is. Vannak
esetleg emlékezetes élményei,
amit a munkája során tapasztalt?
– Minden korosztálynak megvan a
maga szépsége. A picikéktõl, amikor
tanítjuk õket úszni, sok szeretetet és
ragaszkodást kapunk. Az tényleg
nagyszerû érzés, ahogy látjuk a csillogó szemüket. Késõbb, középiskolás
és felnõtt korban tiszteletet kapunk
tõlük.

– Emlékszem, hogy régen versenyeken is indulhattunk. Ilyen fantasztikus élményekben lehet-e része az utánunk jövõ generációnak?
– Persze, most is vannak diákolimpiai versenyek, ezeket ugyanúgy megrendezzük, mint régen. Most már szerencsére egyre többen jutnak tovább
a megyei versenyekre, sõt ebben az
évben már az országosra is bejutottak
néhányan Paksról. Azt azért még elmondom, ami nagy bánatom, hogy
igazi versenysportot itt úszásba nem
sikerült megszervezni anyagi háttér
nélkül, hiszen az uszodát ki kell fizetni mindenkinek. Ehhez komoly támogatók kellenek, akik a versenyzõknek
a heti nyolc-tíz edzést tudnák fedezni,
mert ez alatti óraszámmal nem érdemes elkezdeni a versenyeztetést.

– Mik a kitûzött céljai, vágyai?
– Hát, ez már nehéz. Szerencsére
voltak nagyon jó eredmények, nagyon
jó sportolóim. Vannak, akik a családi
háttérnek köszönhetõen megtehették,
hogy elmentek Paksról Dunaújváros-

– A mai diákság mennyire fogékony a sportolásra?

ba vagy Budapestre úszni. Volt világbajnok úszóm is. A fogyatékosok világbajnokságára jutott ki, és nagyon
büszke vagyok rá. Fõ vágyam az lenne, hogy talán most majd változik az
uszoda mûködtetése, és lesz rá lehetõség, hogy belevágjunk komolyabb
versenyeztetésbe.

– Hallottam, hogy vízi balettet is
szeretett volna indítani, ezzel a
tervvel mi történt?
– Az sajnos nem jött össze, hiszen
ahhoz egész medencét kell bérelni.
Kevesen mozognak egyszerre ebben
a sportágban, tehát nagyon sokba ke-

– Vannak azért most is nagyon sokan, akik szeretnek sportolni. Természetesen olya is elõfordul, maguktól rájönnek, hogy ez jó dolog. Van,
amikor eleinte a szülõk kényszerítik
õket, és itt ragad. Tehát én azt mondom, hogy most is sokan vannak
olyanok, akik szeretik a mozgást,
meg olyanok is, akik a számítógép
elé ülnek le. Annyi a különbség,
hogy régebben a számítógépet más
tevékenységek pótolták. Én azt gondolom, nagy változás nem történt, hiába mondanak mást országos szinten. Most is vannak, akik szeretnek
mozogni, mint te is.

– Köszönöm szépen. Sikeres és vidám munkát kívánok a jövõben!
Prokob Ágnes

Szép volt fiúk, szép volt lányok!
elõkészítették a terepet, a lányok csiszolták a falat, az elsõs lányok ablakot
tisztítottak, függönyt mostak. A másodévesek felmostak, lemostak mindent, amikor befejeztük a munkát.

Nem véletlen a focimeccseken is
ismerõs bíztatás, hiszen két
olyan fiatalemberrõl szól a történet, akik az Energetikai Szakközépiskola Kollégiumában sportolói tevékenységük révén lakók.

– Hogyan született meg a felújítás
gondolata?
– Rács Zsófia: Prokobné Marika néni, a csoportvezetõnk feltette a kérdést, hogy mit csinálnánk szívesen a
kollégiumban? Ez a kérdés indította el
a fantáziánkat, és azonnal rávágtuk,
hogy mi ketten, Kónya Katával kifestenénk a tanulót. Akciótervet készítettünk, majd segítséget kértünk a
rajzszakkörünket vezetõ Makó tanár
úrtól. Igazából több hónapig készültünk, hiszen segítséget és pénzt kellett szereznünk. Partnerünk volt Feil
József gondnokunk, hiszen a közös
Régóta készültünk már erre a nagy útra,
mely most végre megvalósult. Az ESZI-s diákok közül a végzős informatikushallgatók
szakmai kiállításra indultak Kirr Ágnes osztályfőnök szaktanáruk vezetésével. A világ
legnagyobb informatikai szakkiállítására, a
CeBIT-re utaztak. Diákok csak hétvégén mehetnek be kedvezményesen, az iskolából
sem illik sokat hiányozni, így ezt ütemezték
be - március 5-9. Kérésükre az erőmű rendelkezésükre bocsátotta egyik buszát, így
minden akadály elhárult a kirándulás elől.
Csütörtök reggel indultunk az iskola elől,
délután már Prága mesés óvárosában sétáltunk (1992 óta méltán a Világörökség része). A csillagászai óra, az Orloj szinte hihetetlen, hogy 1402 óta mutatja az időt 24
órás számlapján (szabványosítás előtti), a
hold állását. Átsétálva a Károly hídon a fáradhatatlanok még a várba is fölmentek.

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 13. D
csapata sikeresen vette az Országos Protokollverseny
februári elõdöntõjének akadályait, és ismét megcsillogtathatták tudásukat a Siófokon március 16. és 17én megrendezésre került döntõben. A diákok, Galó
Éva, Makai Anett és Pukli Annabella, sokat köszönhetõen Nagy Éva tanárnõ felkészítõ munkájának, remek eredményt értek el, hiszen az összes többi iskolát megelõzve - vendéglátóipari iskolákat is - elsõ helyen végeztek. A versenyre rengeteg jelentkezõ volt
iskolánkból, de sajnos iskolánként csak egy-egy csapat nevezhetett. Iskolánk mellett szól az a tény is,
hogy tavalyi csapatunk is sikeresen továbbjutott a
döntõbe.
A mostani csapat lázasan készülõdött a nagy megmérettetésre, remek eredményeket is vártunk tõlük,
hiszen az elõdöntõben kiemelkedtek tudásukkal. Az
elõdöntõben tesztfeladatokat kellett végrehajtaniuk
több témakörön belül, rangsorolást kellet csinálniuk,
remekelniük kellett a gasztronómiában. A gasztronómiai tudás nem volt elegendõ, hiszen terítések hibáit és a poharak különbözõ fajtáit kellett megismerniük, majd a pohárba való italt megnevezni, és annak
a megfelelõ hõfokát meghatározni. Konyítaniuk kellett a megjelenéskultúrához, majd szalvétahajtogatásban, csomagolásban és csomagolási technikákban csillogtatták meg tudásukat. Borítékban kapott
feladataik közé tartozott az ajándékozás is: kor, rangsor és alkalom alapján kellett meghatározni a megfelelõ ajándékot egy személy számára felhasználva
fantáziájukat, kreativitásukat és az ajándékozás szabályait.
A döntõben hasonló elgondolkodtató és fejtörõ feladatok vártak rájuk, kiegészítve programtervezéssel,
meghívással, meghívó készítéssel és további ügyességi feladatokkal. A verseny szervezõi persze minden
évben tartogatnak meglepetést a verseny résztvevõi
számára. Így volt ez idén is. Elõször egy háromórás
feladatban kellett egy japánból érkezõ házaspárnak
három napos programot szervezni, Magyarországgal
kapcsolatos ajándékot adni, persze szabadidõs prog-

– Mennyi ideig tartott a festés?

Fõvállalkozó: Szloboda István
Alvállalkozó: Szabó József
Segéderõ:
Rács Zsófia
Kónya Katalin
Nagy munkálatok folytak az elmúlt
napokban, tanárok és diákok közös
összefogással felújították a lányszinten lévõ tanuló-klubhelyiséget az ESZI
Kollégiumban. Errõl a nem mindennapi munkáról kérdeztem õket és
Makó András festõmûvész tanár urat,
hogy mi is ez a közös projekt.

Napjainkban gyakran találkozunk magával a
protokollal, egyre nagyobb hangsúlyt kap életünkben, még sincs igazán mindenki tudatában a jelentõségével és szükségességével.

– Szloboda István: Délután két óra
körül kezdtük, és fél tízre végeztünk.
Sajnos váratlanul el kellett másnap
utaznom, így igyekeztünk még aznap
befejezni, másnap a lányok takaríthattak. Vidám hangulatban, zeneszó
mellett dolgoztunk. Jó érzés volt este
látni az eredményt, a lányokkal közösen tettük fel a díszcsíkot is.

– Milyen visszajelzéseket kaptak
a diákoktól?
tervezés eredményeképpen elõször
szõnyeget kaptunk. Majd festéket, függönyt, Tari Annamária gazdasági igazgatóhelyettes segítségével. Tanár úrral
elmentünk kiválasztani a festékeket
és megterveztük a színösszeállítást.

– Hányan vettetek részt a munkában?
– Kónya Katalin: Négyen indultunk
elõször, majd ketten maradtunk, de
akkor a fiúk felajánlották, hogy ha
nem is ez a szakmájuk, de szívesen
segítenek, hiszen van gyakorlatuk a
festésben. Igazán megörültünk, hiszen bennünk csak az akarat volt
meg, de soha nem festettünk még.
Természetesen a faljavításnál hasz-

nunkat vették, hiszen csiszolni kellett
a falat, amiben tudtunk segíteni.

– Meséljetek, hogyan vállalkoztatok a munkára?
– Szloboda István: Makó tanár úr
elmesélte, hogy mit terveznek a lányok, és kérdezte, hogy lenne-e kedvünk segíteni, és azonnal igent mondtunk, de nem csak azért, mert így bejuthattunk a lányok szintjére! Kihívás volt számunkra is, és kíváncsiak
voltunk a végeredményre.

– Ki segítette a munkátokat?
– Szabó József: Makó tanár úr és
Marika néni kipakolta a bútorokat,

ESZI-s diákok Hannoverben
Másnap a reggeli után irány Hannover.
Előbb elfoglaltuk a szállást a (Budai-hegyekben) Barsinghausenben, a Természetbarát
Szövetség vendégházában, majd S-Bahnnal visszautaztunk városnézésre. Végig mentünk a piros vonalon, mely a legfontosabb
látnivalókat köti össze, csak sajnos szakadt
az eső, így nem tudtunk "felhőtlenül" örülni
a páratlan nevezetességeknek.
CeBIT-élmények… Szombaton reggeli után
S-Bahn-nal utaztunk be a kiállításra. Már a
nyitásra odaértünk. Még itthon tájékozódtunk az internetről, de nem is gondoltuk volna, hogy ilyen hatalmas ez a kiállítás. Területén speciális, környezetbarát minibuszokkal
lehetett közlekedni. Csomagjainkat elhelyeztük a ruhatárban, és kisebb csoportokra
válva indultunk a vásárba. A pavilonok té-

mák szerint adtak helyet a kiállítóknak. Az
egyik pavilonban csak a mobiltechnológiával kapcsolatos kiállítók jelentek meg.
Érdekes volt, hogy az ingyenesen letölthető
szoftverek gyártói is helyet kaptak a kiállítók
között. Találkozni lehetett a Mozillával, az
Open Office Org-gal, az Ubuntuval is. Külön
érdekesség volt a Zöld IT pavilon, ahol a környezetbarát technológiák alkalmazását helyezték előtérbe az informatika területén.
A hardverbemutatóknál látványos volt,
hogy szinte minden eszköz vízhatlan volt. A
szülők gyakran mondják: "Ne a számítógép
előtt görnyedj, menjél játszani!" Az Intel által fémjelzett játékpavilonban valódi ütővel
teniszezni lehetett, és a gép mutatta meg a
mozdulat eredményességét - számítógépes
szimulációs játék. Ezek közül a játékok közül

– Makó András mûvésztanár: Amikor minden kész volt, a felsõbb évesek vették birtokba, az elsõ szó:
VAÚÚ!!! Ez volt. Persze a díszítésnél
felkerültek a falra Mayer Anita tanárnõ pályázatának eredményei, a házimozi rendszer és a tábla is. Nagyon vigyáznak a rendre, utcai cipõvel nem
mennek be, és vállalták, hogy besegítenek a takarításba is. Ennél többet
várhat egy pedagógus?
– Én pedig szintén azt mondtam,
amikor láttam a klubot, hogy
VAÚÚÚ!!!

– Példájuk követendõ.
Prokob Ágnes
néhányat bárki kipróbálhatott. A pavilon
színpadán 3 fős csapatok még a régi hagyományos módon versenyeztek egymással a közkedvelt Word of Warcft-on. A játékosokat a kezdés előtt bemutatták. A színpad előtt ülve kivetítőkön lehetett követni az
eseményeket.
Külön pavilonban voltak a biztonságtechnológiával foglalkozó cégek, a műholdas tájékozódással (GPS) kapcsolatos kiállítók.
Megdöbbentő volt a kiállítók száma, kiállított termékek sokasága.
Vasárnap reggel hazaindultunk. Egy kis kitérőt tettünk a közeli Minden nevű kisvárosba,
ahol az Ems és az Elba folyókat összekötő
300 km hosszú hajózható csatornát majd
400 m hosszú hídon vezették át a Weser folyó felett. Szerencsénkre láthattuk, amikor
egy uszály haladt át a hídon, a csatornán. Érdekes volt.
gyulai

ramokkal fûszerezve. A 13-ikos lányok egy kiállítással és egy háromperces prezentációval készültek a
döntõre Németországról. A kiállításhoz használható
területük mindösszesen egy 80x80 cm-es asztal, ami
- valljuk be - nem tette könnyebbé a feladatukat. A lányoknak rengeteg ember segített, szívüket-lelküket
és kreativitásukat és rengeteg idejüket áldozva és
adva a munkába. A ESZI csapata ezzel is kiemelkedett a többi csapat közül, akárcsak a prezentációjukkal, amelyet Galó Éva kívülrõl, bajor népviseletben
adott elõ. Egy kis gasztronómiával ismét elgondolkodtatták a szervezõk a versenyzõket, de ezt az akadályt
csapatunk ismét sikerrel vette. A rangsorkészítõ feladatban az eszis lányok magasan kiemelkedtek, hiszen ezt a feladatot csak õk teljesítették sikeresen, így
egyedül õk érték el a maximális pontszámot, míg a
többiek kénytelenek voltak megelégedni nulla ponttal. Azt bizonyította, hogy a feladatokra nem igazán
lehet felkészülni az a program is, amelyben élõben
bemutatott versenytáncokat kellett felismerni zene
nélkül, hiszen maga a tánc is fontos része a viselkedéskultúrának.
Úgy gondolom, hogy ez a verseny óriási lehetõség
arra, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a viselkedéskultúra és a protokoll fontosságára, hiszen a mai bonyolult életünk fontos részévé vált. Világ életemben
úgy képzeltem el ezt a "szabályrendszert", mint egy
térképet, útmutatót vagy térképet a helyes viselkedéshez és a mindennapi élethez. A lányok nagyon sokat készültek erre a megmérettetésre, rengeteg idejüket áldozták fel rá, ami nem kis önfeláldozást jelent,
hiszen hamarosan itt van a szakmai vizsgák ideje.
Úgy mentek el a versenyre, tudták, hogy nyerni fognak, mégis óriási meglepetést jelentett számukra az
elsõ helyezés. Eleve hátránnyal indultak a többi iskolával szemben, érezték, hogy rengeteg tanulnivalójuk és hiányosságaik vannak, de bizonyítani akartak. Sikerült is nekik! Gratulálunk a lányoknak, nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Ózner Otília
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Villamosenergia-ipari Vegyészeti Továbbképzés
Tengelic, 2009.03.19-20.
Paksi Atomerûmû Zrt vegyészeti
fõosztálya negyedik alkalommal
szervezte meg a Villamosenergiaipari Vegyészeti Továbbképzést a Hotel
Orchideában 2009. március 19-20-án. A
rendezvényt Süli János üzemviteli igazgató nyitotta meg. A továbbképzésen 70 fõ
vett részt a magyarországi erõmûvekbõl
és a víz-gáztechnológiával foglalkozó hazai és külföldi beszállítók képviseletében,
a továbbképzés szervezõje Doma Árpád.
Elõadást tartott az ioncserélõ gyantákat gyártó Purolite, valamint a vízkezelõ
rendszereket tervezõ Inaqua, a különbözõ vízrendszerek kezelésére vegyszereket gyártó Nalco cég. A Messer Hungarogáz nagytisztaságú laboratóriumi
gázellátó rendszereket mutatott be. Az Országos Atomenergia Hivatal munkatársai a hatóság szerepét ismertették meg a
résztvevõkkel az atomerõmû vegyészetének területén.
A PA Zrt. vegyész szakemberei beszámoltak a teljesítménynövelés vegyészeti
feladatairól, a pótvízelõkészítõ tervezett
rekonstrukciós munkáiról, a szilárd radioaktív hulladékok Bátaapátiba történõ
kiszállításáról és az atomerõmû vízgazdálkodásáról. Az erõmûvi körfolyamatok
vízrendszereinek a kondicionálásáról két
elõadás hangzott el. Ezzel a feladatkörrel
kerekasztal témaként is foglalkoztak a to-

A

vábbképzés résztvevõi. Ugyancsak
kerekasztal téma volt az új
pótvízelõkészítési technológia kiválasztása Duna víz sótalanítására.
Az elsõ nap levezetõ elnöke Tilky Péter
volt.
Összesen 13 elõadás hangzott el:
I Varjúné Baracska Ilona, PA Zrt: A teljesítménynövelés tapasztalatai a paksi
ptomerõmû blokkjain
I Kovács Balázs, BERT (Budapesti Erõmû Zrt.): Az új vízüzemi beruházások során nyert tapasztalatok
I Hilt László, Nalco: Gõzkazánok vízke-

Eladta az MVM a Tatabánya Erõmû Kft.-t

MVM Mátra Projekt
Évekkel ezelõtt sokat beszéltek, nemcsak
szakmai körökben egy hazai szénvagyonra
(lignit)
alapozott
erõmûrõl,
Bükkábrányról. Azután jött az EU-csatlakozás, meg az üvegházhatást okozó gázkibocsátási kvóta, s füstbe ment terv lett
az egész.
A politikai játszmákat egyre keményebb fegyverekkel vívják - idegen forrású energiahordozótól való függés, gázkrízis már közvetlenül érintette a lakosságot.
Sokat fejlõdött az energiaipar, ezen belül
az erõmûtervezés, jelentõsen javult a berendezések hatásfoka is - így újra elõtérbe került a független, hazai forrás kiaknázási lehetõsége.
Mint azt energetikai elemzésekbõl tudjuk, rövidesen pótolni kell az elöregedett
erõmûvek kiesõ kapacitását. Ennek tükrében az MVM Zrt. (74,9% részarány) és
a Mátrai Erõmû Zrt. (25,1%) a szükséges
testületi döntések után vegyesvállalatot
hozott létre egy új 440-480 MW kapacitású lignittüzelésû erõmûblokk létesítésére.
A vegyesvállalati megállapodást ünnepélyes keretek között írták alá 2008. szeptember 30-án. A beruházás értéke 200
milliárd forint. Fedezete 20% saját tõke,
80% bankkölcsön. Megkötötték a hosszú

távú üzemanyag-ellátási, a telephely földterület-használati, a karbantartási és még
számos, a projekt megvalósításának elõfeltételét képezõ szerzõdést - ezzel megalakult az MVM Mátra Projekt, és ez év
januárjában létrejött a Mátrai Villamos
Mûvek Termelõ Zrt. (MVMT).
A Mátrai Erõmû német többségi tulajdonú:
I a Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) 50,9%,
I az Energie Baden-Württemberg AG
(EnBW) 21,7%,
I az MVM Zrt. 25,5%.
Az MVMT, az RWE esseni, kölni tervezõirodája és az Erbe mérnökeivel együtt-

zeléseinek 3D-TRASAR típusú automatizálása
I Radnóti László, Messer Hungarogáz
Kft: Nyomásszabályozó eszközök és gázellátórendszerek
I Mack Áron, Inaqua: Membrántechnikai gáztalanítás. (Egy csúcstechnológia
ismertetése)
I Baranyi Krisztián, PA Zrt: A paksi
atomerõmû vízgazdálkodása
I Nagy Zoltán, PA Zrt: Kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok kiszállítása a paksi atomerõmû területérõl
I Beszédes Tamás, Nagy Barnabás,
OAH-NBI: Az OAH NBI hatósági szerepe

az atomerõmû vegyészetének területén
I Mack Péter, Inaqua: Az erõmûvi teljesáramú kondenzkezelés technológiái
(múltja, jelene, jövõje)
I Josef Chmelar Purolite: Modern
PUROLITE ion exchange resins:
manufacturing technologies and fundamental characteristics
A második nap levezetõ elnöke Elter
Enikõ volt és a következõ elõadások hangzottak el:
I Lozsi Gábor, PA Zrt: A PA Zrt.
pótvízelõkészítõjének és kapcsolódó
rendszereinek tervezett rekonstrukciója
I Gaál József, VÉRT (Vértesi Erõmû
Rt.): Üzemi tapasztalatok a Fineamin
vegyszerekkel végzett kazánvíz kezeléssel kapcsolatban
I Tilky Péter, PA Zrt.s: Erõmûvi víz-gõz
rendszerek és az atomerõmû szekunderkörének kondicionálási tapasztalatai
A résztvevõk egy része látogatást tett az
atomerõmûben. A jelenlévõk nagyon
hasznosnak tartották a továbbképzésen
elhangzott elõadásokat és a személyes információcsere ezen szervezett lehetõségét az iparági szakemberek között. Az
évenkénti további szervezési munkát továbbra is igényeli a vegyészeti szakma a
paksi atomerõmûtõl, az iparág meghatározó gazdasági egységétõl.
Orbán Ottilia vegyészeti fõosztály

mûködve most a tendereztetés mûszaki
és kereskedelmi szempontjainak dokumentációját készítik. A fõberendezések,
illetve az erõmû szállítására közzétett felhívásra számos neves cég jelentkezett. A
szállítók minõsítését követõen õszre várható az ajánlatok beérkezése.

A létesítendõ erõmû fõbb mûszaki
paraméterei:
I 40 év garantált élettartam,
I a nettó villamos hatásfok nagyobb, mint

42%,
I 93%-os

rendelkezésre állás = 8200 óra
évi üzemidõ (18 nap karbantartás),
I 100-40% teljesítménytartományban
gazdaságos szabályozhatóság,
I 10% biomassza résztüzelésre való alkalmasság éves szinten,
I optimalizált automatizáltság,
I gazdasági szempontok szerint optimalizált üzem,
I az Európai Unió kibocsátási normáinak
maradéktalan teljesítése.
A blokk várhatóan a következõ évtized
közepén áll üzembe. A létesítés során követelmény, hogy a blokkot felkészítsék
Carbon Capture and Storage (CCS) technológia fogadására, azaz a
CO2 megkötésére és tárolására. Kiegészítõ beruházásként célja, hogy a CO2-kibocsátást és a vele járó kvótát elkerüljék, egy merõben
új módszert választanak. Az
erõmû "lefele füstöl", mert
az a berendezés a füstgázból kimossa a CO2-t, majd
geológiai tárolóba juttatja,
besajtolja egy alkalmas mélyen fekvõ kõzetekbe.
A módszert elterjedten
használják letermelt gáz- vagy kõolajmezõk másodlagos kitermelésre számos
helyen, például Norvégiában és Angliában is. A besajtolt CO2-vel megnövelik a
rétegnyomást, és az utolsó csepp
olaj/gáz is kijön a föld mélyérõl. Ha nálunk is hasonló feladatot láthatna el a
CO2, több haszonnal járna, mintha csak
leküldjük a föld mélyére - erre eddig még
nem érkezett igény, mondjuk a Mol részérõl.
Az MVMT Zrt. székhelye Visonta, de a
Mátra Projektnek Budapesten és Pakson
is van irodája - tudhattam meg Hetzmann
Alberttõl, a Mátrai Villamos Mûvek Termelõ Zrt. igazgatóságának elnökétõl, régi kollégánktól.

– Jó munkát, sok sikert!
gyulai

A március 18-án aláírt adásvételi megállapodás értelmében a Magyar Villamos
Mûvek (MVM) eladta Tatabánya város
önkormányzatának, valamint az ELMIB
Energetikai Zrt.-nek a Tatabányai Erõmû Kft.-t. A megállapodás értelmében
az önkormányzat és az ELMIB 51-49 százalékos tulajdoni részesedést szerez a
jelenleg lényegében 100 százalékos
MVM-tulajdonú erõmûben, mellyel a város mintegy 22 ezer lakásának távfûtését biztosítják. A tatabányai polgármester
3,6 milliárd forintos vételárról beszélt az
üzlet kapcsán.
A döntés elõzményéhez tartozik, hogy
az MVM tavaly novemberi rendkívüli
közgyûlése elfogadta a cégcsoport középtávú üzleti stratégiájának módosított, a
megváltozott szabályozási környezetre és
a változó piaci helyzetre figyelemmel aktualizált változatát. Eszerint az MVM továbbra is kiemelt területként kezeli a termelõi portfolió fejlesztését, ennek keretében új projekteket indít, egyben erõsíti jelenlétét a villamos energia kiskereske-

delmi piacán is. A stratégia egyben rögzítette, hogy az üzleti tapasztalatok fényében az MVM fokozatosan vonuljon
vissza a távhõtermelésben való részvételbõl. A cég korábban korszerû és környezetbarát egységek létesítése révén több
nagyvárosban szerepet vállalt a távhõtermelés technológiai megújításában, s a
megvalósított projektek kivétel nélkül sikeresek voltak, ám a beruházások átadását követõen rendre felmerült az igény,
hogy a tényleges üzemeltetésben a
távhõellátásért felelõs helyi önkormányzatok a fûtõerõmûvek tulajdonosaként
szerepet vállaljanak már a távhõ elõállításában is, ezért az egyes helyszíneken
egyeztetések kezdõdtek a megvalósult fûtõerõmûvekben történõ önkormányzati
részesedés szerzésérõl. A tranzakció hatályba lépésének feltétele, hogy azt az
MVM tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. is jóváhagyja, erre az
MVM rendes éves közgyûlésén, május
végén kerül sor.
Mayer György

2. hely: Számí-tógépes
mûvészet - grafika
Schõn Péter 11. B osztályos tanuló részt
vett az 5. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen.
Kirr Ágnes, Péter osztályfõnöke a következõket mondta az eseményrõl:
– Megemlítettem az osztályban a verseny lehetõségét, de csak Péterben volt
meg a kellõ önbizalom, hogy jelentkezzen is a megmérettetésre. Természetesen drukkoltunk neki, és nagyon büszkék vagyunk a sikerére.

– Gratulálok! Fantasztikus vagy
Péter! Hogy is történt a „dolog”?
– Tehát menjünk vissza még valahol
tél környékére, amikor Kirr Ágnes tanárnõ szólt, hogy szám.tech.-verseny
lesz Szekszárdon. Utánanéztem, és volt
grafikai téma. Jó ideje foglalkozom már
vektorgrafikákkal, és a visszajelzésekbõl ítélve nem is olyan rosszul, tehát úgy
döntöttem, hogy beküldöm 4 képemet. A
képeket nem igazán részletezem, megtekinthetõk a galériámban (slapec.deviantart.com). Igazából eléggé magabiztosan tettem, mert tudtommal más, ilyen
idõs, ilyen szinten, ilyen eszközökkel,
ilyen témában nem foglalkozik ezzel az
ábrázolással. Be is kerültem a döntõbe,
amihez már alapból nagyon sokan gratuláltak. Nagyon sokan simán el is felejtették, elsõre nem is értették, hogy akkor
most hova is jutottam be?
A döntõ március 12-15. között zajlott Szekszárdon, az I. Béla Gimnáziumban. Koleszban voltunk elszállásolva, teljesen más volt, mint az ESZIkolesz, bevallom kicsit jobban bejött
nekem a "jóó öreg ESZI-kolesz". Valamilyen probléma miatt nem volt tanárkísérõm, de helyt álltam. A verseny
elõtt tudtam meg, hogy prezentációval
kell készülni, és úgy kell elõadni. Volt
4 laptop, beültem az egyik mellé, és
hallom: Telepítsd a programot!
Mit mondjak, kicsit ciki lett volna,
hogy nincs nálam semmi. Még jó hogy
Anya erõsködött, hogy vigyem el a képeket pendrive-on. Volt tíz percem, hogy
bemutassam, mit csináltam. A megoldásom viszonylag egyszerû volt. Elmondtam a szövegem teljesen fejbõl, aztán
jött pár kérdés, amik igazából csak megjegyzések voltak. Majd két nap pihenõ,
elõadások (wikipédiás tananyag tetszett!), kirándulások, majd jött a döntõ.
2. lettem! Hát ezek voltak, és igazából
itt vége is a történetnek. Hazajöttem azután, és happy end. Nyertem archicad-es
pólót, corel paintert, és féléves pc worldelõfizetést, ja - meg egy northon 360v2t. Jövõre nyerni szeretnék!

– További sikereket kívánok!
Prokob Ágnes

A Hannoveri Ipari Vásár elé
Hatvanadik alkalommal rendezik meg
Hannoverben az ipari vásárt 2009. április 20-24. között. A második világháború
utáni újraéledés hozta létre ezt a kiállítást 1947-ben, mely jelentõsen hozzájárult az ipari termelés fellendüléséhez. A
folyamatos fejlesztés, bõvítés következtében ma már 11 szakvásár tematikus termékkínálata az automatizálás, a robottechnika, a mikroelektronika, a vákuumtechnika és nem utolsó sorban az energetika és a karbantartás területeirõl.
Legnagyobb horderejû rendezvény a
World Energy Dialog lesz a 27-es csarnokban 21-22-én, ahol az energiapolitikákat, megvalósítás eszközeit ismertetik
a résztvevõ országok. Több mint 2000
résztvevõt várnak a fejlõdés motorjának,
biztosítékának számító konferenciájára.
Idén Ázsia vezetõ ipari nagyhatalma,
Korea lesz a vásár díszvendége. Jelszavuk: "make it work" - menjen a munka,
haladjanak a dolgok. Ezzel üzennek a világgazdaságot szorongató pénzügyi válságnak. Hozzák a kiforrott, világszínvonalú termékeiket, melyeken keresztül eddig is az egyik legjelentõsebb kereskedelmi partnerei voltak az EU-nak.
Nyugaton is probléma már a mûszakiak hiánya. Most megpróbálnak kedvet csinálni a fiataloknak ehhez a pályához a

TectoYou (Technológia és a jövõ) kiállításrészen.
Reklámok és
reklámhordozók
mutatkoznak be
mindig új ötletekkel a 18-as
csarnokban.
A kiállítás
ideje alatt tartják a gyári és
az épített robotok versenyét,
a RoboCup German Open a
22-es csarnokban. A világbajnokság
Ausztriában lesz. Atlanta, Sozhou után
Grác ad otthont a rendezvénynek 2009.
június 29. és július 5. között, melyre 3000
résztvevõt várnak 40 országból.
Napijegy 29 €, diákoknak 13 €, hetibérlet 63 €, elõvételben 5-10 €-val olcsóbb. A belépõjegyek egyben tömegközlekedésre is érvényesek Hannover vonzáskörzetében. A vásár és a Lufthansa
együttmûködésének köszönhetõen Hannoverbe 10-20%-kal olcsóbbak a repülõjegyek külföldrõl a vásár idejében.
gyulai

• INTERKAMA+ folyamatautomatizálás, (69,11,14-17) üzemautomatizálás, építő-,
szerelőautomaták
• MDA (19-21,23-25,27) erőátvitel
• Digital Factory (17)
• Alvállalkozások (3-5)
• Megújuló és hagyományos energiatermelés,
szélerőművek, erőművi technológiák (11-13,27)
• ComVac nagynyomású levegős rendszerek,
• Vákumtechnika (26)
• Surface Technology bevonatolás (6)
• Micro Technology alkalmazott mikro-,
nanotechnológiák (6)
• Research & Technology (2)
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Külsõ szakemberek bevonása a beszállítók

minõsítésének végrehajtásába

Amint errõl az elmúlt évben már beszámoltunk, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetése 2008-ban több változtatásról is döntött
a beszállítók - vagyis az atomerõmû részére a nukleáris biztonságot érintõ terméket
vagy szolgáltatást nyújtó külsõ cégek, vállalkozók - minõsítési folyamatának végrehajtásában. A változások tágabb kontextusát az atomerõmû integrált mûködési modelljének 2008. január 1-ével történt bevezetése adja. (Ennek kapcsán több rendben
is tájékoztatás kaptak az atomerõmû beszállítói.) Az irányítási modellváltáson túlmenõen az az általános törekvés is katalizálja a szóban forgó változtatásokat, amely a nemzetközi atomenergetika terén napjainkra már világos tendenciaként ölt alakot. Ez nem más, mint az atomerõmûvek
minõségügyi szempontrendszerének közelítése az általános ipari minõségügyi
gyakorlathoz, természetesen gondosan
szem elõtt tartva a nukleáris biztonság speciális többletkövetelményeit.
A módosított eljárás, lényegét tekintve,
nem különbözik az eddig megszokottaktól, hanem az eredeti célkitûzések pontosabb és hatékonyabb megvalósításának
irányába mozdul el. A legfontosabb változást a külsõ auditori erõforrás bevonása jelenti a beszállítói auditok végrehajtásába.
Rendkívül fontos azonban hangsúlyozni,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. felelõssége
a minõsítési rendszer mûködtetése és felügyelte kapcsán semmit sem változott. A
beszállítók minõsítési rendszere változatlanul az Atomtörvény és annak végrehajtási rendelete elõírásain alapul. A minõsítési terjedelmeket, vagyis az egyes beszállítók által teljesítendõ minõségügyi követelményeket a Paksi Atomerõmû Zrt. határozza meg, a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokból származtatva le. Minden
egyes beszállítói audit esetében egyedi
mérlegelés alapján dõl el, hogy bevonásra
kerül-e külsõ erõforrás a végrehajtásba,
vagy teljes egészében belsõ szakemberek
- ideértve a szakmai auditorokat is - hajtják végre a minõsítést. A folyamat egyébként változatlan lépésekkel, a korábbi
évek gyakorlatának megfelelõen fut le. A
minõsítési eljárások tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal szerepe sem
változott. Az engedélyes és a hatóság kapcsolata, kommunikációja ez eddigi gyakorlat szerint zajlik, a hatóság továbbra is
a megszokottak szerint felügyeli a PAt Zrt.
minõsítési eljárásait, egyben ellenõrzi a

Papírból
már kész

Egyik kollégánk és kisfia megépítette
az EPR-1600-as blokk papír modelljét

minõsített cégek minõségirányítási rendszereit.
Mostani tájékoztatásunk közvetlen okát
az adja, hogy az Országos Atomenergia Hivatal vonatkozó határozatának kiadása
nyomán az elmúlt év végétõl ténylegesen
is megkezdõdtek az külsõ szakemberek
bevonásával zajló minõsítések. A PA Zrt. az
EMT Elsõ Magyar Tanúsító Zrt.-vel (EMT
Zrt.) kötött szerzõdést az auditok végrehajtására. A szerzõdés 2010. december 31-ig
szól. A 2002-ben alapított cég szakmai elõmenetelét jól érzékelteti a többféle területen kiadott, összesen több mint ezer tanúsítvány és az imponáló referencialista,
amelyen olyan partnerek is találhatók,
mint például a Synergon NyRt., a Honeywell Kft., az E.ON és az ELMÛ partnercégei, a CIB Lízing csoport, vagy éppen a Pécsi Tudományegyetem. Az EMT Zrt. egyben a NQA magyarországi kizárólagos
képviselõje is.
Bujtás Gyula, az EMT Zrt. vezérigazgatója elmondása szerint az atomerõmû beszállítóinak minõsítési eljárásaiban alkalmazott szakembergárdát PA Zrt-s és OAHs nyugdíjasok, egykori OAH-s szakértõk,
volt MBO-s dolgozók, valamint ÉMI és
RHK Kft. alkalmazottak alkotják. Alapkövetelmény a szakmai felsõfokú végzettség
és az auditori képesítés, továbbá a minimum 3 éves nukleáris és auditori gyakorlat. Az auditorok személye, szakmai múltja ilyen módon önmagában is garanciát jelent a nukleáris területen megkövetelt speciális ismeretek teljesülésére. Emellett természetesen komoly vizsgakövetelményeknek is meg kell felelniük. A FEL005 jelû,
„Szállítók nukleáris biztonság szempontú
minõsítése” címû eljárásrend végrehajtási utasítása szerint évenként számot kell
adniuk az NBSZ, a PA Zrt. irányítási rendszere, a nukleáris jogszabályok és a
FEL005 ismeretérõl.
Bujtás Gyula a következõképpen jellemezte a minõsítések lebonyolítását: A folyamat röviden az alábbi lépésekbõl áll: A
Minõségbiztosítási Osztály megrendeli az
adott beszállító minõsítését, és eldönti,

hogy melyik eljáráson vegyen részt a PA
Zrt. belsõ szakembere. Ezen túlmenõen az
OAH is rendszeresen részt vesz a helyszíni auditokon (körülbelül a kétharmadukon). A helyszíni audit lefolytatása vagy az
audit nélküli (dokumentáció átvizsgálásra
szorítkozó) eljárás az OAH jóváhagyása
szerint véglegesül. Az auditorok kijelölése
a PA Zrt. által jóváhagyott listáról az EMT
Zrt. feladata. Az eljárásokban két fõ, egy vezetõ és egy szakmai auditor vesz részt (az
utóbbi a PA Zrt. igénye alapján villamos,
irányítástechnikai, gépész, épületgépész,
hegesztõ vagy építész szakember lehet).
Az eljárás lefolytatása után az EMT Zrt. eljuttatja az auditjelentést az MBO-ra. A minõsítõ lapot az EMT Zrt. és a PA Zrt. közösen állítja ki (a nyomtatványokon mindkét
cég logoja szerepel). Az eljárásrend betartását a PA Zrt. és az OAH is rendszeresen
ellenõrzi. A kapcsolattartás az MBO és az
EMT Zrt. között a kinevezett kapcsolattartókon keresztül valósul meg, akik napi
szinten kommunikálnak egymással. Az
EMT Zrt. 2008 végén, novemberben illetve decemberben már lefolytatott hét eljárást. 2009 januárjától pedig már a kezdeti
nehézségeket kiküszöbölve, olajozottan
zajlanak a minõsítések.
Bujtás Gyula elmondta még, hogy a beszállítók nem érzékelnek lényegi különbséget az elmúlt években lefolytatott auditokhoz képest. Ebben az is közrejátszik, hogy sok esetben személy szerint
ugyanazok végzik az auditokat, akik korábban is végezték. Az eljárások során alkalmazott szigor is változatlanul megmaradt. Az auditori rutin területén sikerül
hozzáadni többletet az eddigi évek viszonyaihoz képest.
Meg kell még említeni a FEL005 eljárásrendben a korábbi évek gyakorlatához
képest foganatosított további változásokat
is. Mindenek elõtt azt, hogy nagyobb hangsúly kerül a meglévõ tapasztalatok és az
éves szállítói értékelések eredményeinek
felhasználására. Ez egyben az auditokat
végrehajtók felé is prioritásként jelenik
meg az idei évtõl. A beszállítókról nyert ta-

pasztalatok alapján, illetve az atomerõmû
mûködési változásaival összhangban a
tervszerû minõségfejlesztés eredményeként pontosabban fogalmazódnak meg a
beszállítókkal szembeni követelmények. A
közelmúltban például három olyan audit is
lezajlott, amelyen az auditorok a PA Zrt.
belsõ kivizsgálásaihoz kötõdõ intézkedések kezelését ellenõrizték vissza. Elmondható, hogy jobbára pozitív tapasztalatokat
szereztek ennek kapcsán. Ugyancsak kiemelt hangsúly kerül a képzettségi követelményekre vonatkozó jogszabályi változások érvényesítésének vizsgálatára. Ennek értelmében az adott munkakörökre
elõírt OKJ-s képzések tekintetében egyenértékû az atomerõmûves és a megfelelõ
külsõ képesítés.
A minõsítési terület meghatározása differenciáltabb megközelítés alapján történik. Nagyobb hangsúly kerül például a fõvállalkozói tevékenység feltételei teljesülésének vizsgálatára, valamint az alvállalkozók kezelésére, különös tekintettel az alvállalkozók alvállalkozói felé történõ - azaz a
többlépcsõs alvállalkozói láncolaton áthúzódó - követelményérvényesítésre. Mindennek részletes leírása megtalálható az új
PASZIR-ban, az említett FEL005 jelû eljárásrend M03 számú, „Minõsítésre kötelezett szállítók kritérium jegyzéke” címû
mellékletében. Ugyanakkor a nemrég
megjelent ISO 9001:2008 jelû minõségirányítási szabvány is fokozott figyelmet fordít a beszállítók kezelésére.
A beszállítók teljesítményébõl származó
minõségügyi információk fokozott visszacsatolásra kerülnek. Ide tartoznak például
az éves szállítói értékelésekben megjelenõ
hiányosságok, a szerzõdésteljesítések során felmerülõ nem-megfelelõségek, vagy a
sikertelen gyártómûvi átvételek is. A megújított gyakorlat szerint a minõsítési eljárásokban mindezek, illetve az azok nyomán hozott helyesbítõ tevékenységek részletes ellenõrzés alá esnek.
Az atomerõmû beszállítóinak támogatása, illetve a velük szemben támasztott minõségügyi, mûszaki követelményeknek való minél jobb megfelelés céljából ismételten
figyelmükbe ajánljuk a számukra létesített
weboldalt (http://beszallito.npp.hu), amelyen egyebek mellett az EMT Zrt. által megbízott és a PA Zrt. által jóváhagyott auditorok listája, valamint a legfrissebb fõjavítási információk is megtalálhatók.
Prancz Zoltán

Konzultációs napok a kozloduji atomerõmûbõl
érkezett vendégekkel
A bulgáriai Kozloduj városából érkezett
nukleáris szakembereket látott vendégül
a paksi atomerõmû Biztonsági Igazgatósága. A hat fõs küldöttség március 24. és
26. között tartózkodott Pakson. A kapcsolatfelvétel még a WANO egyik, az elmúlt
év végén tartott rendezvénye nyomán történt meg, amelyen a bolgár kollégák érdeklõdését felkeltették a paksi atomerõmû irányítási rendszerének fejlesztéseit
bemutató elõadások.
A kozloduji atomerõmûben hasonló átalakítási, fejlesztési folyamatok indultak,
mint nálunk, ott azonban ezek még kevésbé elõrehaladott stádiumban vannak. Elsõsorban a liberalizált piaci feltételek kialakítását illetve az ebbõl fakadóan õket
érintõ hatásokat kell itt megemlíteni. (A
várható változások nagysága tekintetében
jellemzõ például, hogy az elmúlt év viszonyai kapcsán még arról számoltak be,
hogy náluk még a teljes gáz és villamos
ipar egy nemzeti vállalat keretében mûködik.) Emellett szintén meghatározó szempont az elõttük álló külsõ felülvizsgálatokra való felkészülés: A közeljövõben, 2009
júniusában WANO peer review, míg 2011ben OSART vizsgálatra kerül sor náluk.
A kozloduji atomerõmû mûködésfejlesztése elé a paksi atomerõmûéhez hasonló
célokat tûztek ki. Ezek átfogóan a következõk: a folyamatszemlélet alkalmazása, az
integrált megközelítés és a TQM szellemiség meghonosítása. A megvalósítandó át-

alakítások alapelveit - akárcsak nálunk - a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által
közreadott GS-R-3 számú Biztonsági normatívák sorozat rögzíti, melynek címe: Irányítási rendszer létesítmények és tevékenységek számára - Biztonsági követelmények. (Bolgár részrõl korábban kérdésként és kérésként fogalmazódott meg egy
támogató projekt lehetõsége is, akár közvetlen erõmûközi, vagy akár a WANO szervezetén keresztüli lebonyolítással, saját
költségfinanszírozás mellett.)
A most lezajlott háromnapos rendezvény célja a fenti követelmények és a küszöbön álló, illetve folyamatban levõ fejlesztések, átalakítások hátterén megvalósítandó tapasztalatcsere, a másiktól való
tanulás volt. A rendezvényt Radnóti István, biztonsági igazgató nyitotta meg. A
szakmai elõadásokat Hadnagy Jelena, biztonsági mérnök, Dobó József, fõtechnológus, Puskás László, a Minõségbiztosítási
Osztály vezetõje és Bajsz József, a
Minõségfelügyeleti Fõosztály vezetõje tartották. A bolgár szakembereket legfõképpen a paksi atomerõmûben eddig elvégzett
szervezeti és mûködésfejlesztési program
elemei kapcsán érdekelték az eddigi tapasztalatok. A konzultáció az alábbi fõ témakörök paksi megoldásai mentén zajlott:
- A mutatószám rendszerek (például a biztonsági mutatórendszer) kialakítása, mûködtetése, fejlesztése;

-Az irányítási rendszer mûködtetésének
szervezeti háttere, a felelõsség elosztás
rendje;
-A szervezetorientált mûködés átalakítása
folyamatorientálttá;
-A folyamatgazdai struktúra kialakítása;
-A folyamatstruktúra felülvizsgálata (nemzetközi mintákkal is összehasonlítva);
-Az irányítási rendszer rendszerelemeinek
integrálása, egységes rendszerben történõ
dokumentálása;
-A saját minõségirányítási szervezetükben
lezajlott személyi változások nyomán tapasztalatszerzés lehetõsége.
-Az eddig elvégzett szervezeti és mûködésfejlesztési program elemei, lebonyolítás
formája, erõforrás igények, idõbeli lefolyása stb.
-A külsõ erõforrások irányításában használható irányítási eszközök, azok gyakorlati tapasztalatai;
-A NAÜ GS-R-3 számú dokumentumban
megfogalmazott követelmények érvényesítése a mindennapokban;
-Az irányítási rendszer fejlesztése a NAÜ
GS-R-3 számú követelményeinek tükrében.
A résztvevõk a konzultációt sikeresnek és rendkívül hasznosnak ítélték. A
program során tartott elõadások részletes anyagai iránt a felsorolt elõadóknál
lehet érdeklõdni.
Prancz Zoltán

Nukleáris
ágytársak
Kína és Dél-Afrika szakmai szervezeti egyetértési memorandumot írtak
alá azzal a céllal, hogy elõsegítsék a
nagy hõmérsékletû reaktortechnológia fejlesztését. A konkrét együttmûködési terület a kavicságyas, moduláris reaktor (PBMR) technológiájának elõre vitele. Az egyezményt
2009. március 26-án, Pekingben írták alá az érdekelt felek (PBMR of
South Africa, Institute of Nuclear and
New Energy Technology (INET) és a
Chinergy Ltd.) képviselõi azon ünnepség alatt, amelyen döntöttek az
együttmûködésrõl és meghatározták
a közös érdeklõdés szakterületeit.
Mindkét ország reméli, hogy számos
stratégiai és mûszaki területen
együtt tudnak dolgozni, felhasználva
saját külön programjukban szerzett
tapasztalataikat. Jelen szerzõdés a
2005-ben megkezdett közös programot folytatja és erõsíti meg.
A Tsinghua Egyetemhez tartozó
INET igazgatója szerint az egyetértési memorandum a két projektcsoport
szinergiájának természetes eredménye, míg Jaco Kriek, a dél-afrikai cég
vezérigazgatója azt hangsúlyozta,
hogy az együttmûködés érdekes lehetõségeket teremt a technológia jövõbeni kereskedelmi bevezetése irányában. Bár a két technológia kissé
eltérõ megközelítést alkalmaz, mindkét fél úgy véli, hogy a nagy hõmérsékletû, gázhûtésû, gömblakú üzemanyagot használó reaktorok fenntartható, tiszta megbízható és biztonságos energiaforrások lehetnek világszerte - tette hozzá a vezetõ.
A két technológia abban megegyezik, hogy a golyó formájú üzemanyag
szolgáltatja a hõenergiát, de ennek
felhasználása terén eltérnek egymástól. Az INET koncepciója a már
2000-ben elindított, 10 megawatt
hõteljesítményû kutatóreaktoron
alapul, míg a PBMR of South Africa
még csak elsõ egységének megépítésén dolgozik. A kínaiak két darab,
egyenként 250 MW hõteljesítményû
reaktormodult kapcsolnának egy
210 MW villamos teljesítményû turbógenerátor egységhez gõzfejlesztõkön keresztül. A másik cég közvetlenül a forró gázzal hajtaná meg az
energiatermelõ egységet, de gondolkodnak gõzfejlesztõs megoldás kifejlesztésén is, hogy meg tudjanak felelni a piaci követelményeknek.
Az afrikai cég eddigi önálló fejlesztéseiben és a közös munkában számos amerikai cég is érdekelt volt és
marad, és élvezik az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának
támogatását is. Az elsõ üzemanyaggolyókat már ebben az évben legyártották a Dél-Afrikai Köztársaságban.

Atomautó gyõzött
a versenyen
A John Edwards által vezetett kocsi
nyerte az Atlantic Championship versenyt Sebringben, március 21-én. A
Nuclear Energy Institute (NEI) által
támogatott jármûhöz kapcsolt szlogen
így hangzott: tiszta levegõt adó atomenergia.
Edwards a Newman Wachs csapatnál hajtja a kocsikat. A csapat névadója Paul Newman filmszínész, aki
nagy emberbarát és az atomenergiát
támogató személy volt. A NEI és az
Entergy szolgáltató kapott az alkalmon, hogy csökkentett áron beléphessen a hivatalos támogatók táborába.
A sebringi volt az elsõ futam a szezonban, így a tizennyolc éves Edwards és a Newman csapat rögtön
listavezetõvé is vált. A fiatal versenyzõ a második vonal mögül indult, de
a start után azonnal átvette a vezetést. A futam végére 4,7 másodperces
elõnyt szerzett, és így hazavihette az
ötvenezer dolláros díjat.
Forrás: World Nuclear News,
2009. március Varga József
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Hamarosan megkezdõdik
a Tomari-3 blokk
tesztüzemi ellenõrzése
A Hokkaido Electric Power Company januárban megkezdte az
üzemanyag berakását az új blokk
reaktorába (nyomottvizes, 912 MW
villamos teljesítményû egység). A
blokk építése 2003 novemberében
kezdõdött, és be is fejezõdött az elõre meghatározott öt éven belül. A
tavaszi idõszakra várható az elsõ
kritikus állapot elérése, majd a szokásos egyéb próbák következnek.
A teljesítmény fokozatos növelését
követõen kezdõdhet meg a kereskedelmi üzem, ennek várható idõpontja 2009 decembere.
A Toshiba készítheti az ITER
egyik fontos alkatrészét
A Nemzetközi Termonukleáris
Kísérleti Reaktor (ITER) telephelyén (Cadarache, Franciaország) a
legnagyobb fokozatba kapcsolták
az elõkészítõ munkálaktokat. De
nem pihennek Japánban sem, ahol

a Toshiba céget választották ki a
hatalmas mágnestekercsek elsõdleges gyártójának. Ezek a program
kulcselemei, és egyúttal mérteben
is a legnagyobbak közé számítanak. A Japán Atomenergia-ügynökség nyílt pályázatot tett közzé tavaly decemberben a részletes tervezésre és a valós méretû gyártást
megvalósítani képes üzem létrehozására. A cég által elnyert gyártási
lehetõség 38 millió USD-t hozhat
majd a kasszába. A létesítmény elõször próbagyártásokat végez, azok
sikeressége esetén készítik el az elsõ tényleges tekercseket a következõ egyéves idõszakban.
A cég természetesen az atomerõmûvek terén sem marad el a piactól, februárban írt alá egy mûszaki,
közbeszerzési és építési egyezményt a South Texas Project Nuclear Operating Társasággal két továbbfejlesztett forralóvizes blokk
(ABWR) felépítésére. Ezek lennének a South Texas telephely 3. és 4.
blokkjai. A blokkok egyenkénti teljesítménye 1400 MW lesz, indításuk 2016-ban és 2017-ben várható.
A fõbb komponensek, így a reaktorok Japánban készülnek, a Toshiba
gyártásában. A Westinghouse mint a Toshiba tulajdonában lévõ
cég - is részt vesz a beruházásban,
a mérnöki elõkészítés és a berendezések szállításának egy része
tartozik majd hozzájuk.
MOX-szállítmány hagyta el Franciaországot
Két szállítóhajó hagyta el Cherbourg kikötõjét március 5-én, hogy
kevert urán-plutónium-oxidot tartalmazó rakományát Japánba szállítsa. A gyártás a francia Areva által mûködtetett Melox telephelyen
történt, amelyet három japán elektromos társaság hozott létre. A sikeres kihajózást egy nappal az esemény után jelentették be. A három
üzemeltetõ cégnek szánt üzemanyag-szállítmányt két hajó (a Pacific Pintail és a Pacific Heron) viszi, részleteiben nem nyilvánosságra hozott útvonalon. A hajók valószínûleg megkerülik a Jóreménység fokát és keresztezik a Csendesóceán délnyugati részét, mielõtt elérnék Japánt.
Forrás: Japan Atomic Industrial
Forum, 2009. március
Varga József

2009. április

2009. évi Jedlik Ányos-díjban részesült szakemberek
március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódóan március 13-án immár 14. alkalommal került sor a Jedlik Ányos-díjak átadási ünnepségére, a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) székházában. A jelzett díj
alapítását, a szabadalmi rendszerünk centenáriumi évében (1996) az MSZH elnöke kezdeményezte, az akkori ipari és kereskedelmi miniszter alapította a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedõ színvonalú
és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság
elismerésére. Az idei díjakat dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke adta át. Köszöntõt mondott dr. Kolber István, a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter hivatalának államtitkára és dr. Dudits Dénes akadémikus, a
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.
A Jedlik Ányos-díj adományozására évrõl
évre a március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmával kerül sor, tisztelegve a névadónak nemcsak életútja, hanem az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején, majd az önkényuralom éveiben tanúsított hazafias kiállása
elõtt is, melyrõl Eötvös Loránd így emlékezett meg: Jedlik életének folyamában is volt
idõ, melyben a nemzet sorsa iránti aggodalom
minden más gondolatot, a hazafi kötelessége
minden más munkásságot háttérbe szorított.
Akkor volt az, amikor 1848. március 15-én,
mint a pesti egyetem bölcsészeti karának dékánja, ezeket írta be a kar naplójába: „Mindenki érzi, hogy íly mozgalmak között valamint az egyetemi tanárok, úgy egyetemi ifjúság közönyös állapotban nem maradhat', és
más helyen 'Azon fontos és Magyarország történetében idõszakot alkotó események tekintetébõl, melyek e folyó hó 15-ik és következõ
napjaiban fejlõdtek ki, ezen napló is ennek

A

Dr. Szendrő Péter, dr. Kovács Kornél, Vadász Ágnes, dr. Ruzsányi Tamás és Karácsonyi Béla

utána magyar nyelven vezettetik.' Késõbb a
tudós tanár és szerzetes beállott nemzetõrnek; és még késõbb, az elnyomatás idejében,
amikor azt nem jó szemmel nézték, módot talált rá, hogy a magyar fiúkat magyarul tanítsa. (…) Õrizzük meg az õ emlékezetét.”
A 2009. évi Jedlik Ányos-díj elismerésben
részesült szakemberek:
-Karácsonyi Béla okleveles vegyész, közgazda, szabadalmi ügyvivõ, az Advopatent
Szabadalmi és Védjegy Iroda vezetõje.
-Dr. Kovács Kornél biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára.
-Dr. Ruzsányi Tamás villamosmérnök, a
BME egyetemi doktora, a Ganz-Škoda Electric
Zrt. mûszaki és fejlesztési igazgatója.

Állami kitüntetések
Nemzeti ünnepünk alkalmából magas állami kitüntetésben részesült
a paksi atomerõmûvel szakmai
kapcsolatban álló, illetve a nukleáris technika területén jelentõs kutatómunkát, oktatótevékenység végzõ dr. Solymosi József, dr. Sükösd
Csaba, dr. Vidovszky István és Tõzsér Sándor.
Beosztásában huzamos idõn át végzett
munkássága elismeréseként a Magyar
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést kapta dr. Solymosi József
nyugalmazott mérnök ezredes, a hadtudomány doktora, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mûszaki Kar Katasztrófavédelmi
Tanszék egyetemi tanára. Kimagasló
színvonalú munkája elismeréseként ve-

hette át dr. Sükösd Csaba, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docense a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.
A Budapesti Kutatóreaktor kiégett fûtõelemeinek elszállítása elõkészítésében és
végrehajtásában végzett kiemelkedõ
munkájáért dr. Vidovszky István, az MTA
KFKI Atomenergia-kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettese a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben, Tõzsér Sándor, az MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézet reaktorüzemének
vezetõje a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

– A kitüntetetteknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívá-Lanunk!

-Dr. Szendrõ Péter mezõgazdasági gépészmérnök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem egyetemi tanára, korábbi rektora.
- Vadász Ágnes okl. vegyész, informatikus,
a Magyar Szabadalmi Hivatal korábbi igazgatóhelyettese, szakmai fõtanácsadója.
Terjedelmi okból csak egy laudációt tudunk közreadni: dr. Ruzsányi Tamás tanulmányait a BME Villamosmérnöki Karán végezte 1976-ban, ahol mérnöki diplomája mellett
1978-ban erõsáramú szakmérnöki képesítést
és 1980-ban egyetemi doktori fokozatot is
szerzett. 1978 óta dolgozik a Ganz Villamossági Mûveknél, illetve az abból alakult Ganz
Transelektrónál (1991 óta gyáregység-igazgató, fejlesztési igazgató), legújabban a Ganz-

Škodánál. Szakterületei az ipari egyenáramú
és váltakozó áramú villamos hajtások elmélete és tervezése, a szaggatós egyenáramú jármûhajtások, a hengermûvi hajtások, a nagy
teljesítményû statikus frekvenciaátalakítók, a
jármû fõ- és a segédüzemi berendezések tervezése, a jármûhajtások szabályozása. Irányításával több jelentõs hazai projekt valósult
meg: egyfelõl hajtásrendszerek, áramellátó
rendszerek és forgalomirányító rendszer a
közlekedés számára - a BKV jármûvei: metró,
trolibusz, villamos; a MÁV villamos mozdonyai, illetve vonalhálózata, másfelõl hajtások,
statikus gerjesztõrendszerek, meleghengermûvek, illetve erõmûvek számára. Hat megadott, öt jelenleg is érvényben lévõ szabadalomban szerepel feltalálóként. Sipos László

Pécs-Harkány országúti futóverseny
Huszonötödik alkalommal rendezte
meg a Pécsi Vasutas Sportkör az évadnyitónak számító országos országúti futóversenyét március 8-án. Szép tavaszi
verõfény köszöntötte a sportolókat. Az
élénk szél a hátukba fújva segítette a
célba jutást. Majd ezren neveztek. Közülük 416-an végigfutották a teljes, 25
km-es távot. A háromtagú váltó tagjainak 8.5, 9 és 7.5 km-t kellett teljesíteni

A korcsoportos versenyben 50-60 évesek között képviseltették magukat a
Paksi Amatõr Futó Fiatalok (PAFF) is:
– Lippai Zoltán 3. 1:45:34,
– Sima Ferenc 25. 2:11:44,
– Hermann Zoltán 27. 2:12:07,
– C. Szabó István 28. 2:12:21.

ezen a dimbes-dombos terepen. Újdonságnak számító élõ, internetes TV-közvetítés volt a versenyrõl.
A felvételek még most is megtekinthetõ a www.PVSK.hu honlapon (készülõdés, rajt, élmezõny alakulása, befutók és az eredményhirdetés). Egyre
népszerûbbek a céges váltófutások, de
aki a teljes távot futja, nem vehet részt
a váltóban. Az abszolút kategória gyõztesei (1-6.) jelentõs összegû sportszervásárlási utalványt kaptak teljesítményük elismeréseként.
A célba érkezõk lazíthatták izmaikat a
termálfürdõ meleg vizében, mert a rajtszám belépõül is szolgált egyben.

– Az eredményekhez gratulálunk! Jó
egészséget, további szép sikereket kígyulai
vánunk!

Rangos rendezvények a 25 éves szekszárdi Mûvészetek Házában
Szekszárd a nemes borok és a
mûvészetek városa. A Szent István téren található egykori zsinagóga 25 éve született újjá, ma
a kortárs és klasszikus alkotók
kiállításai, színvonalas hangversenyek kapnak otthont benne.
Az új funkciót kapott épület, a
Mûvészetek Háza ékessége a
koncerteken megszólaló orgona,
a csillár helyett kialakított világító térplasztika és a bejárattal
szemben magasodó diadalív,
mely az egykori oszlopoknak
modern támaszként szolgál. A
több mint húszezer látogatót fogadott Munkácsy-kiállítás után
április elejétõl június végéig Székely Bertalan festményeit tekinthetjük meg az impozáns épületben.
A jelenlegi Mûvészetek Háza több mint
százéves épület. Az 1886-ban alakult szekszárdi zsidó hitközség 1897-ben avatta fel
templomát, melynek terveit Petsnik János
gráci mûegyetemi tanár készítette. A szecessziós épületet, amely mór stílusjegyekben gazdag, szekszárdi és környékbeli
mesteremberek építették. Mint zsidó
templom 1955-ig mûködött rendszeresen,
mivel a második világháború idején a hatszáz fõnyi helyi zsidót deportálták, ahonnan csupán néhányan tértek haza. A rend-

kívül leromlott állapotú templomot a szekszárdi Városi Tanács 1971-ben vásárolta
meg a zsidó egyháztól. Az átépítés munkálatai 1981-ben kezdõdtek. Az építész,
az Ybl-díjas Kerényi József tiszteletben tartotta az épület adottságait, így a felújítás
során az épületet külsõleg eredeti állapotába állították vissza. Belsõ tere is megõrizte az eredeti galériás megoldást. A galérián körbefutó barna fa mellvéd lambériaként került vissza a földszintre. Az eredeti adottságokhoz képest két jelentõs újítás történt. A zsinagógákban fából készült

a galériarész, a földszinti padozat
és a mennyezetborítás is, s az elõtérbõl fa csigalépcsõn lehetett a galériába jutni. A fa részeket márvánnyal
helyettesítették és a korábbinál reprezentatívabb lépcsõfeljáró készült.
Az eredetileg színes üvegablakokat
a jelenlegi funkciót nem zavaró, belülrõl szürkének ható, sajátságos
hullámvonal mintázatúval cserélték fel. Újonnan készült a kétszázhuszonnégy égõt magába foglaló világító térplasztika is. Megmaradt az
épület homlokzatán Mózes kõtáblája és ennek formáját veszi fel a
felújításkor az épület elé állított
díszkapu is. A díszkapu csaknem
15 méter magas, mint maga az épület, és megismétli annak belsõ szerkezetét. A két manuálos, 30 regiszteres orgona, melyet a drezdai Jemlich cég
1989-ben épített, ma is az ország egyik
legjobb koncerthangszere.
A Mûvészetek Házában évente tíz egyéni és kollektív tárlatot rendeznek, s több
mint húsz felnõtt- és ugyanennyi ifjúsági
koncertnek adnak otthont. Számtalan tudományos és társadalmi rendezvény, reprezentatív ünnepség, gyermekprogram,
kamaraelõadás kap helyet a ház falai között. Évente két-három alkalommal országos jelentõségû rendezvényekre kerül sor,
mind a képzõ-, mind a zenemûvészet te-

rén, így jelentõs szerepet tölt be az ország, a megyénk és a város kulturális életében. 1984 augusztusában avatták fel a
Mûvészetek Házát, melyben azóta is az
1897-es zsinagógaavatáson elhangzott
mondat szerint munkálkodnak a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza szakemberei, mely szerint "…legyen
ez az épület végtelen idõkig ápolóhelye a
haza- és emberszeretetnek, hajléka a magyar kultúrának".
A jól sikerült Munkácsy-kiállítás után
április 4-én megnyílt, így június 28-ig
megtekinthetjük Székely Bertalan (18351910) festményeit is. Székely Bertalan 19.
századi hazai festészetünk legjelentõsebb alakja, kivételes képességû intellektuális mûvész, akit kortársai és méltatói gyakran neveznek tudós festõnek
vagy festõ tudósnak. Hatalmas életmûve
több száz festményt és ezernél több grafikát tartalmaz, melyek jelentõs része a
megvalósult s meg nem valósult falképeihez készült, egyházi és középületek számára. Gazdag életmûvében a biedermeiertõl a nemzeti romantikán és az akadémizmuson át a realizmus és a szecesszió
felvillanásáig minden jelentõsebb irányzat megtalálható. A szekszárdi kiállítás
anyaga: "Kölcsön a Magyar Nemzeti Galéria Gyûjteményébõl." A tárlat látogatható hétfõ kivételével 9-19 óráig; szombaton
9-13 óráig.
Sipos László
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Aerobik
a
koleszban
Ötlet - pályázat - eszközök
- Lányok, ti hogy fogadtátok a sportszakkört, milyenek voltak az elsõ benyomásaitok?

Aerobikoznak a lányok a paksi
Energetikai Szakközépiskola kollégiumában. A szeptemberben indult
sportszakkörben, ahol kezdetben
csak eszköz nélküli testmozgásos
feladatok végzésére volt lehetõség,
most már különbözõ fitneszeszközök segítségével végzik az aerobikedzéseket.
A kedvezõ változásról, az eszközökkel történõ gyarapodásról örömmel számolt be
Prokob Józsefné Marika kollégiumi nevelõtanár, aki a sportszakkör ötletgazdája,
szervezõje és vezetõje, valamint a lányok
is, Mester Rebeka, Fábián Karolina, Dér
Mónika és Hertzku Szandra, vidáman
meséltek aerobikos élményeikrõl.
Prokobné Marika: - Nagyon szerencsésen alakult a helyzetünk, mert szeptemberben megszületett a szakkör ötlete és el
tudtuk indítani, aztán késõbb hírt kaptunk egy pályázatról, amire jelentkeztünk, és aminek eredményeként 600 ezer forint támogatást szereztünk. Ez azért
jelentõs dolog számunkra, mert így megvásárolhattunk olyan eszközöket, melyekkel az általános egészségmegõrzésen
túl segíteni tudjuk a gerincproblémákkal
küszködõ diákjaink egészségi állapotának javítását.

- Milyen változás mérhetõ le szeptember óta?
-Négy-öt hónapig csak az alapozással
foglalkoztunk, a mozdulatok gyakorlására, az izomzat alakítására helyeztük a
hangsúlyt. Késõbb táncos koreográfia,
majd az eszközök használata következett.
Ahhoz képest, hogy amikor elkezdtük,
többen még lábujjhegyre sem tudtak áll-

„Drága” tanulság
a közlekedésben

ni, most látványos a különbség a mozgásukban.

- Hol tarjátok az edzéseket?
-Itt a kollégiumban sajnos nincs megfelelõ helyiség, ezért is örülnénk egy új
épületnek. Megszépítettük a tanulószobát, ahol, ha nem is mind a tízen, de legalább néhányan gyakorolni tudnak. Saját
erõbõl alakítottuk át a termet, a fiúk festettek, a lányok takarítottak, és új szõnyeget tettünk bele. A rendes edzéseket vasárnap este 7 órakor a Városi Mûvelõdési Központban tartjuk.

- Milyen eszközöket használtok?
-Többféle eszközünk van, ami azért is

jó, mert így változatosabbak a foglalkozások, és az idõ is gyorsan elszalad. Egyegy eszközzel általában negyedórát dolgozunk. A gymstik olyan bot és gumikötél használatának lehetõségét ötvözi, ami
növeli a hajlékonyságot, fejleszti az
egyensúlyérzéket, jótékonyan hat a vérkeringésre. A kengurucipõ a nagyfokú
intenzitás mellett kisebb terhet ró a bokára és a térdre. A flexibar a teljes felsõtest mélyizomzatát foglalkoztatja, melylyel javul a testtartás és csökkennek a
hátfájdalmak. Tornázunk még fitneszlabdával, fitneszkarikával és gumiszalagokkal. Koreográfia alapján páros gyakorlatokat és táncot is beleépítettünk az
edzéstervbe.

Mester Rebeka, X. évf.: - Nagyon jó ötletnek tartottuk az aerobikot. Amellett,
hogy sport, egyben szórakoztató is. Amikor az edzõnk, Prokob Ágnes távol van,
akkor én mutatom be a gyakorlatokat. Eddig a nyújtást élveztem, de most az erõsítés része tetszik a legjobban. A nyújtógyakorlatokban is érezzük a fejlõdést, tovább bírja kezünk is és lábunk is.
Fábián Karolina, X. évf.: - Vasárnaponként másfél órát edzünk, hétköznaponként pedig elkérjük a labdákat, és
helyben gyakorlunk. Állandó használatra megkaptuk a csuklósúlyzókat és a
tornaszõnyeget. Egyértelmûen érezzük,
hogy fittebbek vagyunk és jobb a testtartásunk. Nagyon szeretjük, hogy
edzés közben szól a zene, a végén pedig
a tánc a legjobb, ami nehéz ugyan, de
nagyon élvezzük.
Dér Mónika, X. évf.: Mivel gerincferdülésem van, én gyakran ülök pilateslabdán még tanulás közben is. Úszni és
gyógytornára is járok, ami muszáj, viszont az aerobikot nagyon szeretem.
Amikor az orvosom látta rajtam a javulást, és elújságoltam, hogy itt milyen lehetõséget megkapunk, bizony nagyon elcsodálkozott, mert más kollégiumokhoz
képest ez kiemelkedõ dolog.
Hertzku Szandra, IX. évf.: - Én általános
iskolában is sportoltam, atletizáltam, és
úgy gondoltam, hogy az aerobikkal karbantartom majd magam. Az elképzelésem sikerült. Jó lenne, ha épülne egy új
kollégium, ahol helyben, tágas térben többen is elférhetnénk. Nagyon örülök, hogy
aerobikozhatom, mert tapasztalom a jótékony hatását.
Lovásziné Anna

Finlandia Kör bemutatkozása

Az alábbi esetet olvasóink figyelmének felhívása céljából adjuk közre,
hogy elkerülhessék a hasonló kellemetlen helyzeteket.
A rendõrség 2008. február 28-án, szombaton kora-délelõtt, közlekedési baleset
miatt teljes szélességében lezárta a 6-os
utat Ercsi közelében (a balesetrõl az MTI
illetve a hírmûsorok is beszámoltak). A
forgalmat az M6-os autópályára irányították, egyéb instrukciót vagy tájékoztatást
nem adtak. A legközelebbi felhajtási lehetõséghez az iváncsai leágazóig kellett viszszaautózni.
A kevésbé tájékozott autósoknak néhány napon belül kellemetlen meglepetésben volt része. Hivatalos levelet kaptak
az Állami Autópálya Kezelõ Zrt-tõl. A levél
pótdíj megfizetésére való felszólítást tartalmazott, jogosultság nélküli autópálya
használatra hivatkozva.
A megfizetendõ büntetés egy átlagos
személyautó esetében (az ún. D1 kategóriában) 15.300 forint volt, ami a legtöbbek számára nem elhanyagolható összeget jelent.
Amint némi utánjárás nyomán kiderült, az ilyen jellegû forgalomelterelések idején, az autópályán szigorúan
csak a következõ lehajtási lehetõségig
szabad matrica nélkül autózni. A büntetéssel azokat sújtották, akik nem
hagyták el az autópályát a százhalombattai lehajtósávnál, hanem továbbhaladtak a néhány kilométerrel odébb levõ érdi lehajtóig (eddig tart az M6-os fizetõs szakasza).
Az ilyen módon pórul járt autósok minden bizonnyal jóhiszemûen cselekedtek,
és nem csalni akartak. Mindazonáltal mint jól tudjuk - a szabály az szabály, és a
szabály nem ismerése nem ment fel a betartása alól. Ám ez az eset a közismert
szentencia elismétlése mellett arra is kiváló alkalom, hogy az illetékes szervezetek
figyelmét felhívja a megfelelõ tájékoztatás
fontosságára.
Prancz Zoltán

Április elsején Pakson, a Városi Művelődési Központ könyvtárgalériájában nyílt meg a Paksi Finlandia Kör tagjainak kiállítása. A kiállítást
Darócziné Szalai Edit ügyvezető igazgató nyitotta meg, közreműködtek a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény harmonikásai. A
kiállításon dr. Szinger Zsuzsa és Győrffy József festményei, tűzzománc képei, Benczéné Kunner Katalin keresztszemes kézimunkái,
Wollner Pál
Wollner Pál finnországi fotói szerepelnek. A kiállítás áprilisban a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg.

Az Atomerõmû Sportegyesület Judo Szakosztályának versenyeredményei
Verseny: Junior Diákolimpia
A verseny helye: Budapest
A verseny ideje: 2009. március 7.
I. Haaz Levente 60 kg
I. Kovács Márton 66 kg
V. Kiss Norbert 73 kg
V. Csoknyai Ákos 73 kg
III. Karika Ákos 81 kg
V. Köller Milán 81 kg
I. Mede Zsombor 90 kg
II. Dobai Patrick 100 kg
Edzõk: Hangyási László,
Kanczler István.

Verseny: Tavasz Kupa
A verseny helye: Solt
A verseny ideje: 2009. március 7.
Serdülõ korcsoport
I. Pupp Réka 36 kg

I. Horváth Jennifer 44 kg
I. Skállát Katalin 48 kg
III. Lukácsi Vajk 33 kg
I. Lukácsi Koppány 36 kg
I. Szõke Attila 40 kg
II. Akkermann Gergõ 45 kg
III. Haklik Levente 45 kg
III. Benkõ Norbert 55 kg
III. Lõrincz Olivér +73 kg
Diák "A" korcsoport
III. Horányi Benjamin 45 kg
I. Lacza Barna 54 kg
Diák "B" korcsoport
III. Bagi Levente 35 kg
II. Paczolay Dániel 38 kg
III. Arnold Levente 33 kg
I. Kövér Bence 45 kg
Diák "C" korcsoport
III. Fritz Roland 27 kg

II. Dobai Dominik 42 kg
III. Fritz Balázs 42 kg
I. Lacza Erik 50 kg
II. Bónyai Martin 50 kg
II. Schweigert József 55 kg
Edzõk: Keszthelyi László,
Kun Szilárd, Dobai László.

Verseny:
Diákolimpia
(utánpótlás korosztály)
A verseny helye: Cegléd
A verseny ideje: 2009. március 14.
I.
Pupp Réka
36 kg
V.
Horváth Jennifer 44 kg
V.
Skállát Katalin
48 kg
I.
Haklik Levente
45 kg
V.
Lõrincz Olivér
73 kg
Edzõk: Keszthelyi László és Kun Szilárd

Könyvajánló:

ÖRÖK SZÖVETSÉG SVÁJC
Kasó László, idegenvezetői és fényképészi ismereteit egyaránt latba vetve,
átfogó alapossággal rajzol képet nemrég megjelent albumában Helvétiáról,
a hóborította sziklabércek és gleccserek, a türkizkék tavak, a zöldellő alpesi
rétek és az ezüstszalagként kanyargó
folyók meseszép hazájáról. A rendkívül
igényes kivitelű albumot közel ezer színes fotó illusztrálja. Az elsősorban az
"Alpok országa"-ként emlegetett
Svájc most a kevésbé ismert oldalairól
is bemutatkozik, úgy, mint az "Ezer tó
országa", vagy a "Várak, kastélyok és
legendák földje". A könyv betekintést
enged igazi svájci specialitások, a

svájci csokoládé, bicska és óra, valamint az üveg, porcelán és színes ablaküveg-művészet világába is.
Az album lapjain kuriózumként feltárul az egykor Helvetia földjét dúló, a
svájci történetírásban is felbukkanó,
abban egyszersmind pozitív szerepet is
vállaló magyarok máig itt élő leszármazottainak közössége. Betekintést nyerhetünk a gazdag kelta és római kori
emlékekkel rendelkező ókori Helvetia
mindennapjaiba, csakúgy, mint a modern Svájcot jelképező óriás részecskegyorsító, a CERN (Centre Européen
pour la Recherche Nucléarie) világába
(amely mint az európai nukleáris kutatás központja, atomerőműves szakemberek érdeklődésére fokozottan is
igényt tarthat). Rendkívül érdekes fejezetek és látványos képek mutatják be a
Svájci Gárda, a nemzeti zászló és himnusz, a "Svájci Zsoltár"-nak is nevezett Nemzeti dal, a híres "Svájci ösvény" és a hegyimentő nemzeti kutya,
a bernáthegyi meghatóan szép történetét. Olyan információkat tudhatunk
meg, amelyeket magyar nyelven jórészt még nem publikálták. A könyv oldalain megelevenedik Tell Vilmos legendája és a "magyar" kártya története. Bemutatkoznak az ország világörökségi helyszínei, majd sorban a
kantonok. Sétát tehetünk Svájc bölcsőjéhez, a Rütli-ligethez, betekinthetünk az országban egykor élt hírességek, többek közt Sissi, Charles Chaplin, Audrey Hepburn, Le Corbusier, H.
Nestlé, Péter Dániel és Varga Tibor életébe is.
A négynyelvű, sokféle vallású és mentalitású Svájc a kontrasztok kimeríthetetlen tárházaként mutatkozik be, mely
természetföldrajzi adottságait, történelmét, kultúráját tekintve valóban
sokszínű, igazi "kaleidoszkóp-ország". A kitűnő minőségű színes fotók
között egy tucat háromoldalas, kihajtható leporelló, megragadó panorámaképként tárja fel Svájc legszebb tájait.
Svájcról magyar nyelven még nem jelent meg ilyen jellegű, átfogó könyv. A
kiadvány műfaját tekintve is újszerű:
átmenetet képez a fotóalbum és az útikönyv között. Az album magánkiadásban jelent meg, kis példányszámban,
így könyvesbolti forgalomban nem
kapható. Terjedelme: 468 oldal, mérete: 340 x 236 mm, ára: 10.000 forint.
További információ és megrendelés:
http://www.svajci_tajak.extra.hu/
Prancz Zoltán
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Roger Schilling-koncert

lalkozni. Megélhetését mûszaki rajzolással és illusztrációk készítésével biztosította. Szeretett utazni. Szorgalmasan látogatta rokonait, ismerõseit.
Dr. Schilling Roger tisztelendõ tanár
úrra minden Paks környéki és dunakömlõdi lakosnak emlékezni kell. Neve és
munkássága iránti tiszteletbõl vette fel
zenekar a Roger Schilling nevet.

– A zenekar neve mára már ismerté
vált itthon és külföldön.

Március 14-én Pakson, a Városi Mûvelõdési Központban a paksi Roger
Schilling Fúvószenekar adott nagysikerû koncertet.
– A zenekar életérõl Fricz Józseffel,
az együttes vezetõjével beszélgettem.
- A zenekar 1991 májusában alakult, tehát ebben ez évben már nagykorúságát
ünnepli. Ebbõl az alkalomból invitáltuk
az érdeklõdõket elsõ önálló koncertünkre. Az együttes célja a hagyományos sváb
zene megõrzése és megismertetése. S
hogy miért ez a gondolat vezérli a csapatot, ha csak néhány vezetéknevet említek
a tagok közül, mint Fricz, Féhr, Hirt, Haaz,
máris egyértelmûvé válik.

– Hogyan volt az indulása a zenekarnak?
- A csapat úgy indult útnak, hogy hangszerei nem voltak. Kezdetben kölcsönkért
zeneszerszámokon muzsikáltak. Anyagilag a Roger Shilling egyesület támogatta
a csoportot. A próbahelyszín biztosítása
sem volt egyszerû. Ma már a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat székhelye lett az állandó próbahelyszínünk.
Ahogy az idõ haladt és a zenekar egyre több eseményen bemutatkozott, szponzorokat is sikerült találni. Ennek köszönhetõen megvásároltuk az elsõ saját hangszereket. Mára már komoly hangtechnikával is rendelkezik a csapat, és komoly
szereplési, versenyzési rutinnal is. Bizonyára sokan rendszeres résztvevõi a hagyományos sváb bálnak vagy a Német

Nemzetiségi Napnak, melyek létrejötte a
Roger Shilling zenekarnak köszönhetõ.

– Honnan van a zenekar névválasztása?
- A zenekar Schilling Roger nevét viseli, de ki is volt õ valójában?
A paksi, dunakömlõdi és környékbeli
svábság õsei az 1786-os betelepítés során
kerültek erre a vidékre. Roger Schilling,
azaz Schilling János felmenõi is ekkor érkeztek Dunakömlõdre. A Roger nevet a
pécsi ciszterci szerzeteseknél vette fel.
Schilling Roger élete során azon fáradozott, hogy az itt élõ németek megõrizzék
nyelvüket, kultúrájukat, identitásukat.
Könyvek és tanulmányok egész sorát jelentette meg a magyarországi németek

betelepítése és néprajza tárgyában. Tanári éveit a tudományos publikációk, a cserkészet és természetesen a fiatalok nevelése jellemezte. A II. világháború utáni
1948. évi iskolaállamosításokat követõen
neki is, mint ahogy akkoriban sok embernek, a hányattatás, a megpróbáltatások sokasága jutottak osztályrészéül.
De õ nem adta meg magát az életnek.
Titokban, csendben, sokszor csak a barátoknál, volt rendtársainál megtûrtként
folytatta egyházi és világi tevékenységét,
amire meggyõzõdése és a papi esküje kötelezte. A hirtelen megsokasodott szabadidejét igyekezett hasznosan eltölteni. Régi szenvedélyével, a csillagászattal, az orvostudománnyal és új felfedezésekkel is,
mint például a grafológiával kezdett fog-

- A Roger Schilling zenekar már több alkalommal részt vett a Magyarországi Német Fúvószenekarok Országos Versenyén. A paksi Roger Schilling zenekar
2000-ben harmadik, 2003-ban második
helyet szerzett, melyet három évvel késõbb megvédett.
A Roger Schilling zenekar nemcsak a
város falain belül muzsikált az elmúlt 18
esztendõben. A csoport híre mind meszszebb és messzebb jutott. Hosszú évekig
zenéltünk a németkéri sváb bálon, rendszeres meghívott vendégei voltunk a
szekszárdi pünkösdi fesztiválnak. Felléptünk többek között Györkönyben, Pécsett,
a Budapesti Kongresszusi Központban.
Az együttes tagjai arra gondoltak, azért
hogy igazán maradandó élményt tudjanak nyújtani a közönségnek, kazettát, illetve CD-t készítenek.
A Roger Schilling zenekar híre túljutott
az országhatáron is. Eleinte testvér- és
partnervárosainkat látogattuk meg. Így
például jártunk Reichersthofenben és
Laudában, Sommerkahlban és több alkalommal Büchenbachban is.
Paks város képviselõ-testülete 2008ban a zenekar munkáját Pro Urbe kitüntetéssel ismerte el.
Az ünnepi mûsoron a közönség többszörösen visszatapsolta az együttest.
Ezen koncertet CD-felvétel örökítette meg.
További sok sikert kívánunk a zenekarnak!
Wollner Pál

Tisztes polgárok köszöntése

XII. Bakancsos Atom-kupa
XII. Bakancsos Atom-kupára 2009. március 21-én került sor a Geresdi-dombságban, Bátaapáti környékén.
Ez a gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny az országos természetjáró
tájékozódási csapatbajnokság I. fordulója.

– A verseny rendezõje immár tizenkettedszer a paksi Demeter Egyesület és
az Atomerõmû SE Természetjáró Szakosztálya. A szervezõk nevében Jakab
Albertet kérdezem: miért Bátaapáti a
jelenlegi verseny helyszíne?
– Idén ismét Tolna megye adott otthont versenyünknek. Egy nekünk nagyon tetszõ tereprõl, Bátaapáti környékérõl, egyesületünk közremûködésével
tavaly készült egy pontos tájfutótérkép,
melyen versenyünket rendeztük. A pályákat igyekeztünk úgy tervezni, hogy
megmutassuk a táj szépségét, reméljük
sikerült. Ugyanakkor a pályatervezéskor nem kis nehézséget jelentett, hogy
a mély és meredek falú völgyekkel szabdalt terepen a szintemelkedést "kordában tartsuk".
A versenyünket csapadékmentes, a
napsütést idõnként felhõátvonulásokkal
eltakart, ugyanakkor igen szeles idõjárási körülmények mellett tudtuk megren-

dezni. Ez utóbbi leginkább az idõmérésekben tartózkodó szervezõket sarkallta leleményes megoldásokra az átfázás ellen.
Versenyünkön összesen 320 versenyzõ,
kiránduló vett részt a szokásos életkori
kategóriában.
A verseny szövetségi ellenõre Kovalik
András volt, aktív jelenlétét ezúton is köszönjük. A versenyen óvás, kizárás nem
volt. A célban minden csapat jelentkezett.
A versenypályákkal kapcsolatban a
versenybírósághoz egy észrevétel érkezett, de az észrevételt elutasítottuk.
Az eredményhirdetést idén is népes
mezõny elõtt tudtuk megtartani.
Az "ellátó csapat" szorgos munkájának
köszönhetõen ez évben is volt lehetõsége
mindenkinek az energiák pótlására. A
versenyt követõ energiapótlás 350 szelet
csoki, 50 kg kenyér, 10 kg zsír, 10 kg
hagyma, 60 liter tea és 30 liter forralt bor
segítségével történt.
Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek a
versenyünkre, és sok szeretettel várunk
mindenkit a június utolsó hétvégéjén
megrendezésre kerülõ Demeter Tájékozódási Hétvégére, valamint a következõ
évi Bakancsos Atom-kupára.

– Köszönöm a tájékoztatást!
Wollner Pál

A Magyarok Világszövetségének Tolna
megyei elnöksége nevében L. Németh
Erzsébet elnök március 15-én este a paksi Városi Mûvelõdési Központban a városi ünnepség keretében két Tisztes polgárt köszöntött.
Ebben az esztendõben kitüntetésre alkalmasnak több jelölt közül Pupp
Józsefnét, a Kertbarát Egyesület vezetõjét és dr. Széchényi Attila belgyógyász
fõorvost, a KDNP helyi vezetõjét találták.
A kitüntetetteket Hajdú János polgármester is köszöntötte.
L. Németh Erzsébet elmondta, hogy
azért alapították ezt a kitüntetést, mert
élnek közöttünk olyan emberek, akik teszik a dolgukat, nem burkolódznak a
népszerûség köntösébe, ezért így szeretnék elismerni a közösségért kifejtett
munkájukat.
Gratulálunk a kitüntetésekhez!
Wollner Pál

POK-focikupa

Az ASE Sportcsarnokban került sor a Paksi Orosz Klub (POK) szokásos éves focikupájára 2009. március 28-án, szombaton.
A meghívott vendégcsapatok Budapestről, Gödöllőről és Kaposvárról érkeztek. A focit este közös vacsora és "vecserinka" követte a
paksi Atomfitt Centrumban.
Wollner Pál

